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A.1. MINUTA DA ATA Nº 3
Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois 
mil e treze, a Assembleia Municipal de Vila Nova 
de Gaia, reunida em Sessão Ordinária, tomou as 
seguintes deliberações:
1) Foram as Atas n° 07 de 02.07.2012, n° 08 
de 09.07.2012, n° 09 de19.09.2012, n° 10 de 
26.09.2012 e n° 12 de 11.10.2012, adiadas na sua 
discussão e votação para a próxima reunião.
2) Foram, no Período de Antes da Ordem do Dia, 
votados os seguintes documentos:
a) Voto de Pesar, apresentado pelo Senhor Depu-
tado Jorge Sarabando (CDU), "pelo falecimento, 
no passado dia 22 de março, do Prof. Óscar Lopes, 
prestigiado homem da Cultura nacional", aprovado 
por Maioria, com 03 abstenções do PSD e 50 votos 
a favor do PSD, PS, CDS-PP, CDU, BE e do Grupo 
Parlamentar dos Movimentos Independentes de Ci-
dadãos.
b) Proposta de Recomendação, apresentada pelo 
Senhor Deputado Jorge Sarabando, onde deliberava 
"recomendar à Câmara Municipal que seja atribuído 
o nome Óscar Lopes a uma rua ou praça condignas 
ou a um equipamento cultural", rejeitada por Maio-
ria, com 33 votos contra do PSD e CDS-PP e 20 vo-
tos a favor do PS, CDU, BE e do Grupo Parlamentar 
dos Movimentos Independentes de Cidadãos.
c) Moção, apresentada pelo Senhor Presidente da 
Junta de Freguesia de Mafamude, relativa ao encer-
ramento da Loja dos CTT de Santo Ovídio, onde de-
liberava "1. Manifestar a sua completa discordância 
em relação ao encerramento da Loja dos CTT de 
Santo Ovídio; 2. Expressar um vivo protesto em 
relação à forma como este encerramento foi anun-
ciado, tendo sido dado como facto consumado; 3. 
Solicitar à Administração dos "CTT - Correios de 
Portugal SA" o total conhecimento e os esclareci-
mentos fundamentados sobre os planos da empre-
sa pública para o Concelho de Vila Nova de Gaia; 
4. Manifestar a solidariedade para com a Junta de 
Freguesia de Mafamude e a sua população, bem 
como o apoio às iniciativas contra o encerramento 
da Loja dos CTT de Santo Ovídio que vierem a ser 
tomadas", aprovada por Unanimidade.
d) Proposta de Recomendação, apresentada pela 
Senhora Deputada Paula Batista (CDU), relativa ao 
encerramento da Estação dos CTT de Santo Ovídio, 
onde deliberava "recomendar à Câmara Municipal 
que proceda às diligências necessárias junto do 
Governo para que tal intenção não se concretize", 
aprovada por Unanimidade.
e) Moção, apresentada pelo Senhor Deputado Jorge 
Sarabando (CDU), sobre a reestruturação dos seto-
res da água e saneamento, onde deliberava "1. Re-
cusar as alterações propostas pelo Governo à Lei de 
Delimitação de Setores, à Entidade Reguladora dos 
Serviços de Aguas e Resíduos, ao Regime Jurídico 
dos Serviços de âmbito Municipal de Abastecimento 

Público de Agua, de Saneamento de Aguas Residu-
ais e de Gestão de Resíduos Urbanos, por serem 
violadoras da autonomia do Poder Local; 2. Rejei-
tar esta estratégia, que visa o fim destes serviços 
públicos municipais em prejuízo das populações e 
dos seus interesses", rejeitada por Maioria, com 33 
votos contra do PSD e CDS-PP e 20 votos a favor 
do PS, CDU, BE e do Grupo Parlamentar dos Movi-
mentos Independentes de Cidadãos.
f) Moção, apresentada pelo Senhor Deputado Pedro 
de Sousa PSD, onde deliberava "Exigir ao Gover-
no o rápido início das obras no Centro Hospitalar 
de Vila Nova de Gaia/Espinho deforma a dotar esta 
unidade hospitalar de infraestruturas que permitam 
servir os cidadãos com mais qualidade e eficácia", 
aprovada por Maioria, com 19 votos contra do PS, 
CDU e BE e 34 votos a favor do PSD, CDS-PP e do 
Grupo Parlamentar dos Movimentos Independentes 
de Cidadãos. 
g) Proposta de Recomendação à Câmara Munici-
pal, apresentada pelo Senhor Deputado Eduardo 
Pereira (BE), sobre Orçamento Participativo, onde 
deliberava "1. Que a Câmara Municipal elabore 
uma proposta de metodologia detalhada destinada 
a implementar, em Vila Nova de Gaia, um modelo 
de Orçamento Participativo; 2. Que o modelo de 
Orçamento Participativo a adotar em Vila Nova de 
Gaia incorpore uma componente deliberativa, me-
diante o qual uma parte do orçamento municipal, 
nomeadamente da despesa de investimento, seja, 
em cada ano, afeta a projetos de investimento pro-
postos pelos cidadãos e escolhidos por votação dos 
munícipes, após análise técnica por parte dos ser-
viços municipais; 3. Que a metodologia a adotar 
contemple a realização de sessões públicas devida-
mente publicitadas e promovidas, incluindo: - ses-
sões públicas com organizações da sociedade ci-
vil representativas da atividade económica, social, 
cultural e desportiva do município; - solicitação de 
pareceres, sobre as matérias em causa, a todas a 
Juntas e Assembleias de Freguesia; - sessões públi-
cas com a, população em todas as freguesias devi-
damente descentralizadas pelo território do Conce-
lho; 4. Que o processo de Orçamento Participativo 
possa começar a ser tido em conta já para a pre-
paração do Orçamento de 2014, ainda que numa 
versão-piloto e com vista a uma generalização nos 
anos seguintes", rejeitada por Maioria, com49 votos 
contra do PSD, PS, CDS-PP e do Grupo Parlamentar 
dos Movimentos Independentes de Cidadãos, 02 
abstenções da CDU e 02 votos a favor do BE.
h) Voto de Congratulação, apresentado pelo Senhor 
Deputado Joaquim Rocha (PS), "pela subida à Di-
visão de Honra da Associação de Futebol do Por-
to, para a Época 2013/2014 do Gulpilhares Futebol 
Clube", aprovado por Unanimidade.
i) Moção, apresentada pelo Senhor Deputado João 
Paulo Correia (PS), pela construção do Novo Hospi-
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tal de Gaia e pela abertura do Centro de Reabilita-
ção do Norte, onde deliberava "de modo a defender 
duas causas de grande impacto para Gaia e para os 
gaienses e com o intuito de reforçar as posições pú-
blicas do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
manifestar o seu mais veemente protesto contra 
as decisões do Governo de adiar o novo Hospital 
Público de Gaia e de não iniciar o funcionamento 
do Centro de Reabilitação do Norte", aprovado por 
Unanimidade.
j) Voto de Louvor, apresentado pelo Senhor Depu-
tado Paulo Aranda (CDS-PP), “ao Agrupamento de 
Escolas Dr. Costa Matos, pela atribuição do "Prémio 
de Escola de 2013 - Região Norte", do Ministério da 
Educação e Ciência", aprovado por Unanimidade.
No Período da Ordem do Dia, foram tomadas as 
seguintes deliberações: 
1) Foi o ponto 3.1. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Designação de "Sociedade Rodrigo Car-
valho & M. Gregório S.ROC Lda", como Fiscal Único 
Suplente da Empresa "Aguas e Parque Biológico de 
Gaia EM, SA”” aprovado por Maioria, com 04 abs-
tenções da CDU e BE e 49 votos a favor do PSD, PS, 
CDS-PP e do Grupo Parlamentar dos Movimentos 
Independentes de Cidadãos.
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 00.25 horas do dia 23 de 
abril de 2013, da qual se lavrou a presente Minuta 
de Ata, a qual vai ser lida e assinada pelo Senhor 
Primeiro Secretário e pelo Senhor Presidente da As-
sembleia Municipal, e que foi aprovada por unani-
midade.
Primeiro secretário, António Fernando dos Santos 
Rocha.
Presidente da Assembleia Municipal, César Fernan-
do Couto Oliveira.

A.2. MINUTA DA ATA Nº 4
Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de 
dois mil e treze, a Assembleia Municipal de Vila 
Nova de Gaia, reunida em Sessão Ordinária, tomou 
as seguintes deliberações:
1) Foram as Atas n° 07 de 02.07.2012, n° 08 
de 09.07.2012, n° 09 de 19.09.2012, n° 10 de 
26.09.2012 e n° 12 de 11.10.2012, aprovadas por 
Unanimidade.
2) Foi o ponto 3.2. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Designação de "Manuela Fernanda Barro-
so Vilela Ferreira ROC” como Fiscal Único Suplente 
da Empresa "Gaiurb - Urbanismo e Habitação EEM", 
aprovado por Maioria, com 04 abstenções da CDU 
e BE e 31 votos a favor do PSD, PS e do CDS-PP.
3) Foi o ponto 3.3. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Munici-
pal quanto à Nomeação como Auditor Externo de 
"Virgílio Macedo, Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas Unipessoal, Lda” nos termos do n° 2 do ar-
tigo 48° da Lei das Finanças Locais", aprovado por 
Maioria, com 11 abstenções do PS, CDU e BE e 24 
votos a favor do PSD e CDS-PP.
4) Foi o ponto 3.4. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Alteração à Estrutura Orgânica do Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia, nos termos da Lei n° 
49/2012, de 29 de agosto - Estrutura Nuclear e 
Unidades Orgânicas Flexíveis dos Serviços do Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia", aprovado por Maioria, 
com 02 votos contra da CDU, 09 abstenções do PS 
e BE e 25 votos a favor do PSD, CDS-PP e do Gru-
po Parlamentar dos Movimentos Independentes de 
Cidadãos.
5) Foi Apreciada a "Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Inventário de todos os Bens, Direitos e 
Obrigações e respetiva avaliação, relativo ao ano 
de 2012, nos termos do n° 2 do Art.º 49° da Lei 
169/9% de 18 de setembro, com as alterações in-
troduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro",
6) Foi o ponto 3.6. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Relatório de Atividades e Conta de Ge-
rência do Município de Vila Nova de Gaia, relativo 
ao ano financeiro de 2012, acompanhado da Conta 
Consolidada do Município", aprovado por Maioria, 
com 04 votos contra da CDU e BE, 13 abstenções 
do PS e 34 votos a favor do PSD, CDS-PP e do Gru-
po Parlamentar dos Movimentos Independentes de 
Cidadãos.
7) Foi Apreciada a "Informação Escrita do Exmº. 
Senhor Presidente da Câmara Municipal e da situ-
ação financeira do Município, nos termos dos arts. 
53° n° 1, alínea e) e 68° n° 4 da Lei 169/99, de 18 
de Setembro, com as alterações introduzidas pela 
Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro".
8) Foi um Voto de Pesar, subscrito pelo Senhor Pre-
sidente da Assembleia Municipal e, por todos os 
Grupos Parlamentares, "pelo falecimento do Exmº. 
Senhor Germano Augusto do Nascimento, ex-De-
putado desta Assembleia Municipal, eleito pelo PS, 
no mandato 1983- 1985", aprovado por Unanimi-
dade.
9) Foi um Voto de Pesar, subscrito pelo Senhor Pre-
sidente da Assembleia Municipal e, por todos os 
Grupos Parlamentares, "pelo falecimento do Exmº. 
Senhor José Silva Moura, extremoso Pai do ex-De-
putado desta Assembleia Municipal e ex-Vereador 
da Câmara Municipal, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura", aprovado por Unanimidade.
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 00.25 horas do dia 30 de 
abril de 2013, da qual se lavrou a presente Minuta 
de Ata, a qual vai ser lida, e assinada pelo Senhor 
Primeiro Secretário e pelo Senhor Presidente da As-
sembleia Municipal e que foi aprovada por Unani-
midade.
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Primeiro secretário, António Fernando dos Santos 
Rocha.
Presidente da Assembleia Municipal, César Fernan-
do Couto Oliveira.

B.1. MINUTA DA ATA N.º 08
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZA-
DA NOS PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA 
DE GAIA EM 03 DE ABRIL DE 2013
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luís Filipe 
Menezes Lopes
- A Senhora Vereadora Maria Amélia Traça Macha-
do;
- O Senhor Vereador Dr. Eduardo Vítor de Almeida 
Rodrigues; 
- O Senhor Vereador Francisco Mário Dorminsky de 
Carvalho;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Veneranda de Lurdes 
Barbosa Carneiro;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira; 
- O Senhor Vereador Dr. Mário Rui Figueira de Cam-
pos Fontemanha;
- A Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira
- O Senhor Vereador Eng.º Patrocínio Miguel Vieira 
Azevedo 
- O Senhor Vereador Eng.º Rui Jorge Almeida Car-
doso;
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO Nº. 1 DO ARTº. 64 DA LEI Nº. 169/99:
- O Senhor Vice-Presidente Firmino Jorge Anjos Pe-
reira
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luís Filipe 
Menezes Lopes
SECRETARIOU A REUNIÃO:
- O Senhor Diretor Municipal de Administração e 
Finanças, Dr. António Carlos Sousa Pinto
HORA DA ABERTURA: 10 horas 
HORA DE ENCERRAMENTO: 11 horas 

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA E A MBX AGENCY LDª
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.04”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o Protocolo a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e a MBX AGENCY LDª – FESTIVAL 
POSITIVE VIBES.
2- LIGAÇÃO DO SISTEMA DE DETEÇÃO DE INCÊN-
DIOS À CENTRAL DA CBS SOLICITADO PELO CEN-
TRO SOCIAL PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO 
E PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA 
MENSAL NO VALOR DE 42,11
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.12”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa total, pelo período de dois anos, do 
pagamento da taxa relativa à ligação do sistema 
de deteção de incêndios à central da CBS, solicita-
do pelo Centro Social Paroquial de Oliveira do Dou-
ro, nos termos da Informação nº 9/VRC/2013 de 
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04/03/2013. 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
3- PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL 
(PAEL) NOS TERMOS DA LEI Nº 43/2012 DE 28 DE 
AGOSTO E DA PORTARIA Nº 281-A/2012 DE 14 DE 
SETEMBRO – ADITAMENTO AO CONTRATO
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 2013.03.25”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ra-
tificar o despacho do Sr. Presidente datado de 
2013.03.25 que aprovou o aditamento ao contrato 
de empréstimo celebrado em 16/11/2012, no âmbi-
to do programa de Apoio à Economia Local (PAEL), 
nos termos da Lei nº 43/2012, de 28 de Agosto e 
da Portaria nº 281-A/2012 de 14 de Setembro – 
Aditamento ao contrato de empréstimo celebrado 
em 16/11/2012.
4- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
SOLICITADO PELA EB1 DE MIRAMAR
Inf. 72/13/DMSG/GF
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.28”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção total das taxas de utilização de via-
turas municipais, solicitado pela EB1 de Miramar, 
nos termos da Informação nº 72/2013/DMSG/GF 
de 01.03.2013.
5- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
SOLICITADO PELA ESCOLA EB1 DE OUTEIRO - 
SERZEDO
Inf. 359/13/DMSG/GF
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.28”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção total das taxas de utilização de via-
turas municipais, solicitado pela EB1 de Outeiro 
– Serzedo, nos termos da Informação nº 359/12/
DMSG/GF de 05.12.2012.
6- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
SOLICITADO PELOS PLEBEUS AVINTENSES
Inf. 77/13/DMSG/GF
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.28”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção total das taxas de utilização de viatu-
ras municipais, solicitado pelos Plebeus Avintenses, 
nos termos da Informação nº 77/13/DMSG/GF de 
12.03.2013.
7- CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO 
CONCESSÃO DA GESTÃO DA REDE DE RECOLHA 
SELETIVA MUNICIPAL DE ÓLEOS ALIMENTARES 
USADOS – APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL, 
PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DE 
MINUTA DE CONTRATO.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.28”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-

var o relatório final, a proposta de adjudicação ao 
concorrente Semural – Waste & Energy, SA, bem 
como a minuta do contrato, nos termos da Infor-
mação nº 72/DDMCPA de 22.03.2013.
8- PROCEDIMENTO PARA A CONSTITUIÇÃO DE DI-
REITO DE SUPERFÍCIE PARA A CONCEÇÃO, CONS-
TRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIO-
NAMENTO DA QUINTA DAS PEDRAS – PROPOSTA 
DE REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CADUCIDA-
DE DA ADJUDICAÇÃO
INF. 58/DDMCPA de 2013.03.08
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.25”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, revo-
gar a deliberação de Câmara de 23 de Janeiro de 
2013, mantendo-se, consequentemente válida a 
deliberação de 5 de Dezembro de 2012, que decide 
pela adjudicação à proposta ordenada no segundo 
lugar, ParqueGil-Planeamento e Gestão de Estacio-
namento, SA, nos termos da Informação nº 58/DD-
MCPA de 08.03.2013.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDI-
COS
9- CAMPUS ESCOLAR DA SERRA DO PILAR – PEDI-
DO DE REPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO 
– INFORMAÇÃO Nº 947/2013/DME DE 08/01/2013
Inf. 21/CJ de 18.02.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.28”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a reposição de equilíbrio financeiro apresentado 
pelo adjudicatário da empreitada “Campus Escolar 
da Serra do Pilar”, nos termos da Informação nº 
21/CJ de 18.02.2013.
10- SENTENÇA Nº 2/2013 – 3ª SEÇÃO – PROCES-
SO Nº 5JRF/2012 DO TRIBUNAL DE CONTAS RE-
LATIVA À ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS DEMANDA-
DOS NO PROCESSO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 
INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO 
DO TRIBUNAL DE CONTAS RELATIVAMENTE À EXE-
CUÇÃO DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO MIRADOURO – FREGUESIA DE 
SANTA MARINHA”
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.14”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE VIAS MUNICIPAIS E 
MOBILIDADE
11- PEDIDO DE ISENÇÃO DAS TAXAS RELATIVAS À 
RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE LUGARES DE ESTA-
CIONAMENTO PRIVATIVO SOLICITADO PELO CEN-
TRO DE CONVÍVIO DA SERRA DO PILAR
Inf. 6279/13/DMM de 28.02.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.28”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção total do pagamento das taxas refe-
rentes à renovação da licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2013, so-
licitado pelo Centro de Convívio da Serra do Pilar, 
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nos termos da Informação nº 6279/13/DMM de 
28.02.2013.
12- PEDIDO DE ISENÇÃO DAS TAXAS RELATIVAS 
À RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE LUGARES DE ES-
TACIONAMENTO PRIVATIVO SOLICITADO PELAS 
ÁGUIAS SPORT GAIA
Inf. 6254/13/DMM de 28.02.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.28”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção total do pagamento das taxas refe-
rentes à renovação da licença de um lugar de esta-
cionamento privativo para o ano de 2013, solicitado 
pelas Águias Sport de Gaia, nos termos da Infor-
mação nº 6254/13/DMM de 28.02.2013.
13- PEDIDO DE ISENÇÃO DAS TAXAS RELATIVAS 
À RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE LUGARES DE ES-
TACIONAMENTO PRIVATIVO SOLICITADO PELO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANELAS
Inf. 6266/13/DMM de 28.02.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.28”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção total do pagamento das taxas refe-
rentes à renovação das licenças de apenas 3 lu-
gares de estacionamento privativo para o ano de 
2013, solicitado pelo Agrupamento de Escolas de 
Canelas, nos termos da Informação nº 6266/13/
DMM de 28.02.2013.
14- PEDIDO DE ISENÇÃO DAS TAXAS RELATIVAS À 
RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE LUGARES DE ESTA-
CIONAMENTO PRIVATIVO SOLICITADO PELA CER-
CIGAIA
Inf. 6258/13/DMM de 28.02.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.28”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção total do pagamento das taxas refe-
rentes à renovação das licenças de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2013, soli-
citado pela Cercigaia, nos termos da Informação nº 
6258/13/DMM de 28.02.2013.
15- PEDIDO DE ISENÇÃO DAS TAXAS RELATIVAS À 
RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE LUGARES DE ESTA-
CIONAMENTO PRIVATIVO SOLICITADO PELO CEN-
TRO SOCIAL MÁRIO MENDES DA COSTA
Inf. 6273/13/DMM de 28.02.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.28”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção total do pagamento das taxas refe-
rentes à renovação das licenças de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2013, so-
licitado pelo Centro Social Mário Mendes da Cos-
ta, nos termos da Informação nº 6273/13/DMM de 
28.02.2013.
16- PEDIDO DE ISENÇÃO DAS TAXAS RELATIVAS À 
RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE LUGARES DE ESTA-
CIONAMENTO PRIVATIVO SOLICITADO PELA ASSO-
CIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES
Inf. 6260/13/DMM de 28.02.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.28”

Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção total do pagamento das taxas re-
ferentes à renovação da licença de um lugar de 
estacionamento privativo para o ano de 2013, so-
licitado pela Associação Portuguesa de Deficientes, 
nos termos da Informação nº 6260/13/DMM de 
28.02.2013.
17- PEDIDO DE ISENÇÃO DAS TAXAS RELATIVAS 
À RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE LUGARES DE ES-
TACIONAMENTO PRIVATIVO SOLICITADO PELA FÁ-
BRICA DA IGREJA PAROQUIAL SANTA BÁRBARA DE 
COIMBRÕES
Inf. 7431/13/DMM de 13.03.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.28”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a isenção total do pagamento das taxas referentes 
à renovação das licenças de dois lugares de esta-
cionamento privativo para o ano de 2013, solicitado 
pela Fábrica da Igreja Paroquial Santa Bárbara de 
Coimbrões, nos termos da Informação nº 7431/13/
DMM de 13.03.2013.
18- PEDIDO DE ISENÇÃO DAS TAXAS RELATIVAS À 
RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE LUGARES DE ESTA-
CIONAMENTO PRIVATIVO SOLICITADO PELA ASSO-
CIAÇÃO NACIONAL DE COMBATE À POBREZA
Inf. 7594/13/DMM de 14.03.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.28”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção total do pagamento das taxas refe-
rentes à renovação da licença de um lugar de esta-
cionamento privativo para o ano de 2013, solicitado 
pela Associação Nacional de Combate à Pobreza 
nos termos da Informação nº 7594/13/DMM de 
14.03.2013.
19- PEDIDO DE ISENÇÃO DAS TAXAS RELATIVAS À 
RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE LUGARES DE ESTA-
CIONAMENTO PRIVATIVO SOLICITADO PELA JUNTA 
DE FREGUESIA DE MAFAMUDE
Inf. 7615/13/DMM de 15.03.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.28
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção total do pagamento das taxas refe-
rentes à renovação das licenças de dois lugares 
de estacionamento privativo para o ano de 2013, 
solicitado pela Junta de Freguesia de Mafamude, 
nos termos da Informação nº 7615/13/DMM de 
15.03.2013.
20- PEDIDO DE ISENÇÃO DAS TAXAS RELATIVAS À 
RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE LUGARES DE ESTA-
CIONAMENTO PRIVATIVO SOLICITADO PELA CRU-
ZADA DE BEM-FAZER DA PAZ
Inf. 7625/13/DMM de 15.03.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.28”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a isenção total do pagamento das taxas refe-
rentes à renovação da licença de um lugar de esta-
cionamento privativo para o ano de 2013, solicitado 
pela Cruzada de Bem Fazer da Paz, nos termos da 
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Informação nº 7625/13/DMM de 15.03.2013.
21- PEDIDO DE DISPENSA DE TAXAS RELATIVAS À 
INTERRUPÇÃO NA RUA SIDÓNIO PAIS E RUA MA-
NUEL DA CUNHA MOREIRA EM OLIVEIRA DO DOU-
RO
Inf. 6214/13/DMM de 27.02.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.28
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a isenção total do pagamento das taxas refe-
rentes à interrupção de trânsito na Rua Sidónio Pais 
e Rua Manuel da Cunha Moreira, freguesia de Oli-
veira do Douro, solicitado pela Junta de Freguesia 
de Oliveira do Douro, nos termos da Informação nº 
6214/13/DMM de 27.02.2013.
22- PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO CON-
TRATUAL DA OBRA EM 30 DIAS – EMPREITADA DE 
VALORIZAÇÃO E REORDENAMENTO DO ESPAÇO 
LITORAL DE VILA NOVA DE GAIA – CONSTRUÇÃO 
DO PERCURSO CICLO-PEDONAL ENTRE A AGUDA E 
CANIDELO 
Inf. 7925/13/DMCCRVM-EMP/P de 20.03.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.28”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a prorrogação de prazo da obra referida em epí-
grafe, por mais 30 dias, até 30 de Abril de 2013, 
nos termos da Informação nº 7925/13/DMCCRVM-
-EMP/P de 20.03.2013.
23- ADICIONAL DE TRABALHOS RESULTANTES DE 
OMISSÕES NA MEDIDA CONTRATUAL (RETIFICA-
ÇÃO) – EMPREITADA DE VALORIZAÇÃO E REOR-
DENAMENTO DO ESPAÇO LITORAL DE VILA NOVA 
DE GAIA – CONSTRUÇÃO DO PERCURSO CICLO-
-PEDONAL ENTRE A AGUDA E CANIDELO
Inf. 8209/13/DMCCRVM 2013/03/22
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.28”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var:
1. A revogação do despacho proferido na Informa-
ção nº 6179/13/DMCCRVM de 27 de Fevereiro;
2. O adicional por suprimento de omissões, no valor 
de 115.020,00 € + IVA;
3. A prorrogação de prazo por 30 dias decorrente 
da execução de trabalhos de suprimento de omis-
sões, nos termos da Informação nº 8209/13/DMC-
CRVM de 22.03.2013.

DIREÇÃO MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E 
QUALIDADE DE VIDA
24- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE VISTORIA 
SOLICITADO POR CÂNDIDA GUEDES RIBEIRO
Inf. 44/2013/DMASS
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.28”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a redução de 75% do valor da taxa de vistoria, 
solicitado por Cândida Guedes Ribeiro, nos termos 
da Informação nº 44/2013 (DMASS) de 04.03.2013.
25- PEDIDO DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
BENEFICIAÇÃO SOLICITADO POR TERESA DE JE-

SUS MORAIS AGUIAR
Inf. 42/2013/DMASS
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.28
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, in-
deferir o pedido de apoio à execução de obras de 
beneficiação, solicitado por Teresa de Jesus Mo-
rais Aguiar, nos termos da Informação nº 42/2013 
(DMASS) de 28.12.2012.
26- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE SER-
VIÇO PRESTADO PELA COMPANHIA DE BOMBEIROS 
SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA SOLICITADO 
POR MARIA ROSA RIBEIRO RAMOS SILVA CARVA-
LHO
Inf. 43/2013/DMASS
RETIRADO
27- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE BOMBEIROS 
E PROTEÇÃO CIVIL SOLICITADO POR ARMANDO 
FERREIRA
Inf. 53/2013/DMASS
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.28”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, inde-
ferir o pedido de isenção da taxa relativa a serviços 
prestados pelos Bombeiros e Proteção Civil, solici-
tado por Armando Ferreira, nos termos da Informa-
ção nº 53/2013 (DMASS) de 06.03.2013.
28- PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TA-
XAS DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E DE DEMOLI-
ÇÃO, RESPETIVAMENTE, SOLICITADO POR MANUEL 
JOSÉ DE SOUSA COELHO BRANDÃO
Inf. 19/2013/DMASQV
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.28”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a redução de 75% do valor da taxa de licença de 
construção e de licença de demolição, solicitado por 
Manuel José de Sousa Coelho Brandão, nos termos 
da Informação nº 19/13/DMASQV de 20.03.2013.

DIREÇÃO MUNICIPAL DA PRESIDÊNCIA E DA 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
29- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA PARÓQUIA DE CANIDELO
Inf. 123/DMAEA/2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.28”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento da taxa 
pela emissão de licença especial de ruído, solicitado 
pela Paróquia de Canidelo, nos termos da Informa-
ção nº 123/DMAEA/2013 de 27.02.2013.
30- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA PARÓQUIA DE CANIDELO
Inf. 124/DMAEA/2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.28”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento da taxa 
pela emissão de licença especial de ruído, solicitado 
pela Paróquia de Canidelo, nos termos da Informa-



Nº 28 | abril 2013 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 9

ção nº 124/DMAEA/2013 de 27.02.2013.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO
31- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE 
CERTIDÃO SOLICITADO PELO CENTRO SOCIAL DE 
COIMBRÕES
Processo 303/13/-CERT
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.28”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento em 50% da taxa li-
quidada e já paga, relativa à emissão de certidão 
no montante de 18,85 €, solicitado pelo Centro So-
cial de Coimbrões, nos termos da Informação nº 
005/DMU/RC/2013 de 04.03.2013.

ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, EEM
32- DESIGNAÇÃO DO FISCAL ÚNICO SUPLENTE DE 
ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA EM, SA
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.13”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a designação da sociedade Rodrigo Carvalho & 
M. Gregório SROC, Ldª, SROC como Fiscal Único 
Suplente das Águas e Parque Biológico de Gaia EM, 
SA, nos termos informados, mais foi deliberado 
submeter o presente assunto à aprovação da As-
sembleia Municipal.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO, EEM
33- DESPEJO DE JOÃO PAULO OLIVEIRA REIMÃO, 
ARRENDATÁRIO DA HABITAÇÃO SITA NA RUA 25 
DE ABRIL Nº 75, R/C DTº, FREGUESIA DE CANI-
DELO
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.18”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o relatório final relativo ao despejo de João 
Paulo Oliveira Reimão, arrendatário da habitação 
sita na Rua 25 de Abril nº75, R/C Dt.º, Freguesia 
de Canidelo, nos termos da Informação nº 01.13.
DAJ.HAB da Gaiurb Urbanismo e Habitação EEM.

DIVERSOS
34- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
35- V GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO – 10KM DE 
ÁGUAS DE GAIA – PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS 
SOLICITADO PELO CLUBE DE PESSOAL DE ÁGUAS 
DE GAIA
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.13”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, isentar 
o Clube de Pessoal de Águas de Gaia do pagamento 
das taxas devidas pela realização da prova “10 Km 
a correr por Gaia”, nos termos da Informação nº 
283/DMP/2013

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
36- PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO 
PARA CONTRATAÇÃO DA REABILITAÇÃO DA VILLA 
VELUDO – CANELAS – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
DO PROGRAMA DO CONCURSO E DO CADERNO DE 
ENCARGOS
INF. 06/DMCPA de 2013.01.07
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.25”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var os novos documentos do programa de Concurso 
e Caderno de Encargos relativos ao concurso pú-
blico para a contratação da “Reabilitação da Villa 
Veludo – Canelas”, nos termos da Informação nº 
006/DMCPA de 2013-01-07.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE VIAS MUNICIPAIS E 
MOBILIDADE
37- PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO – 
CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO DA VL8 À VIA 
ROSA MOTA
Inf. 8417/13/DMCCRVM de 26.03.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.25”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var:
1. A revogação da deliberação de Câmara de 
27.02.2013, relativa à Informação nº 28079/12/
DMCCRVM no que diz respeito à prorrogação de 
prazo, mantendo-se a aprovação dos documentos 
que a consubstanciam;
2. O pedido de prorrogação de prazo, a título gra-
cioso, pelo período de 30 dias, até ao dia 19 de 
Abril de 2013;
3. O plano de trabalhos, plano de equipamentos 
e mapas de mão-de-obra e equipamentos, nos 
termos da Informação nº 8417/13/DMCCRVM 
(DEMP36/11Santa Marinha).

DIREÇÃO MUNICIPAL DE EQUIPAMENTOS MU-
NICIPAIS
38- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
DAS PEDRAS – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO
Inf. 8066/13/DMEM DE 2013.03.21
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara para 
ratificar. 2013.03.26”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ratifi-
car o despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 
26.03.2013 que aprovou a prorrogação de prazo 
relativa à empreitada de “Construção do Pavilhão 
das Pedras”, nos termos da Informação nº 8066/13/
DMEM de 2013.03.21.
39- CONSTRUÇÃO DA ESQUADRA DA PSP DE VALA-
DARES – 3º PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Inf. 8242/13//DMEM DE 2013.03.25
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara para 
ratificar. 2013.03.26”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ratifi-
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car o despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 
26.03.2013 que aprovou a 3ª prorrogação de prazo 
relativa à empreitada de “Construção da Esquadra 
da PSP de Valadares”, nos termos da Informação nº 
8242/13/DMEM de 2013.03.25.

PROJETOS MUNICIPAIS AVENIDA DA REPÚ-
BLICA ATÉ AO MAR E ENCOSTAS DO DOURO
40- CADUCIDADE DOS PROJETOS MUNICIPAIS 
AVENIDA DA REPÚBLICA ATÉ AO MAR E ENCOS-
TAS DO DOURO – PROPOSTA DE PRORROGAÇÃO 
DO MANDATO DAS EQUIPAS DOS PROJETOS A VI-
GORAR ATÉ À DATA DE PUBLICAÇÃO DA NOVA ES-
TRUTURA ORGÂNICA
Inf. 19/2013 
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.03.25”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a prorrogação de mandato das equipas dos pro-
jetos, a vigorar até à data de publicação de nova 
estrutura orgânica, devendo a presente delibera-
ção produzir efeitos a partir de 11 de Fevereiro de 
2013, nos termos informados.

PRESIDÊNCIA
41- PARECERES RELATIVOS À LEI DE LIMITAÇÃO 
DE MANDATOS
“Proposta
Em Novembro de 2012, o Presidente da Câmara e 
o Vereador e líder do Partido Socialista, Dr. Vitor 
Rodrigues, acordaram na necessidade de o Muni-
cípio solicitar pareceres jurídicos a dois juriscon-
sultos sobre a interpretação da Lei de Limitação de 
Mandatos e seu impacto no quadro do processo de 
agregação de Freguesias de Vila Nova de Gaia, de-
corrente da Reforma do Poder Local.
A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia promoveu 
assim os procedimentos legais conducentes à con-
tratação dos referidos pareceres que vieram a ser 
adjudicados e emitidos pelos Professores Doutores 
Pacheco de Amorim e Paulo Otero.
Imediatamente após a sua receção os pareceres 
foram fotocopiados e distribuídos aos vereadores e 
outros agentes políticos autárquicos.
Como é do conhecimento público, o Partido Social 
Democrata, foi alvo em Fevereiro do corrente ano 
de um conjunto de providências cautelares que lhe 
foram movidas, no sentido de vir a ser judicial-
mente impedido de apresentar a sufrágio, nas suas 
listas, nas próximas eleições autárquicas, candida-
tos a presidentes de câmara que tenham exercido, 
imediatamente antes, o mesmo cargo, durante três 
mandatos consecutivos, numa outra autarquia, por 
alegadamente, tal lhe estar vedado à luz da Lei nº 
46/2005.
O referido Partido, ciente que o Município de Vila 
Nova de Gaia havia solicitado, em momento ante-
rior, pareceres sobre a interpretação da referida Lei 
46/2005, favoráveis à interpretação que perfilha, 

anexou cópias dos mesmos à defesa da sua posição 
nos sobreditos processos judiciais.
Em carta dirigida ao Município, o PSD vem agora 
informar a Câmara que, tal como aconteceu com 
as referidas providências cautelares, é sua intenção 
juntar no futuro em novos e eventuais processos 
judiciais, os referidos pareceres.
Dado que os Pareceres foram adjudicados pelo 
Município, o PSD vem, na referida carta, propor 
à Câmara que lhe ceda a sua posição contratual, 
remetendo-lhe os originais dos referidos parece-
res, ficando assim aquele Partido proprietários dos 
mesmos e assumindo o seu integral pagamento aos 
jurisconsultos em causa.
A Câmara, caso aceite a proposta, fica desonerada 
de qualquer pagamento. 
Mais informa o PSD que os Senhores Professores 
Pacheco de Amorim e Paulo Otero manifestaram 
já o seu necessário consentimento relativamente à 
cessão ao PSD da posição contratual da Câmara de 
Gaia.
Nesta conformidade, proponho à Câmara que ceda 
ao PSD a sua posição contratual no âmbito da con-
tratação realizada com os Professores Pacheco de 
Amorim e Paulo Otero, nos termos referidos.
Vila Nova de Gaia, 3 de Abril de 2013.
O Presidente de Câmara,
(Luís Filipe Menezes) ”

Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a proposta subscrita pelo Senhor Presidente e 
aceitar a cessão da posição contratual apresentada 
pelo PSD, referente aos procedimentos contratuais 
para emissão de pareceres celebrados com os Se-
nhores Professores Doutores Pacheco de Amorim e 
Paulo Otero.

E nada mais havendo a tratar, quando eram 11 ho-
ras, o Senhor Presidente declarou encerrada a reu-
nião, da qual se elaborou a presente minuta apro-
vada, por unanimidade, nos termos do disposto no 
art.º 27.º do CPA, e no nº. 3 do art.º 92º. da Lei 
nº. 169/99, de 18 de Setembro, bem como do nº. 
3 do art.º 11.º do Regimento da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo na 
sua reunião de 2009.11.06.
E eu, António Carlos Sousa Pinto, o Diretor Muni-
cipal de Administração e Finanças e Secretário da 
presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, Luís Filipe Menezes

B.2. MINUTA DA ATA N.º 09
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA RE-
ALIZADA NOS PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA EM 22 DE ABRIL DE 2013
PRESENTES:
- A Senhora Vereadora Maria Amélia Traça Macha-



Nº 28 | abril 2013 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 11

do;
- O Senhor Vereador Dr. Eduardo Vítor de Almeida 
Rodrigues; 
- O Senhor Vereador Francisco Mário Dorminsky de 
Carvalho;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Veneranda de Lurdes 
Barbosa Carneiro;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira; 
- O Senhor Vereador Dr. Mário Rui Figueira de Cam-
pos Fontemanha;
- A Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira
- - O Senhor Vereador Eng.º Patrocínio Miguel Viei-
ra Azevedo 
- O Senhor Vereador Eng.º Rui Jorge Almeida Car-
doso;
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO Nº. 1 DO ARTº. 64 DA LEI Nº. 169/99:  
- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luís Filipe 
Menezes Lopes
- O Senhor Vice-Presidente Firmino Jorge Anjos Pe-
reira
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- A Senhora Vereadora Maria Amélia Traça Machado
SECRETARIOU A REUNIÃO: 
- O Senhor Diretor Municipal de Administração e 
Finanças, Dr. António Carlos Sousa Pinto
HORA DA ABERTURA: 10 horas e 10 minutos.
HORA DE ENCERRAMENTO: 10 horas e 45 minutos

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- APROVAÇÃO DEFINITIVA DAS ATAS N.ºs 7 E 8 
DAS REUNIÕES DE CÂMARA REALIZADAS EM 27 
DE MARÇO DE 2013 (PÚBLICA) E ORDINÁRIA DE 3 
DE ABRIL DE 2013, RESPETIVAMENTE
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var definitivamente as atas nºs 7 e 8 das reuniões 
de câmara realizadas em 27 de Março de 2013 (Pú-
blica) e 3 de Abril de 2013 (Ordinária), respetiva-
mente.
2- RELATÓRIO E CONTAS DO MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA RELATIVO A 2012, ACOMPANHADO 
DA CONTA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2012.04.18”
Deliberação: Deliberado por MAIORIA aprovar o 
Relatório e Conta de Gerência do Município, relativo 
ao ano financeiro de 2012, e a Conta Consolidada 
do Município que acompanha, de que fazem par-
te integrante os documentos elencados no ANEXO 
I da resolução nº 04/2011 da 2ª Secção, que se 
encontram devidamente arquivados e disponíveis 
para consulta.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
VOTAÇÃO:
A FAVOR: PSD/CDS-PP 6 VOTOS
ABSTENÇÃO: - PS 3 VOTOS 

3- PROPOSTA DE ESTRUTURA NUCLEAR PARA OS 
SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA 
DE GAIA
Deliberação: Deliberado por MAIORIA aprovar a 
proposta de estrutura nuclear para os serviços da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
VOTAÇÃO:
A FAVOR: PSD/CDS-PP 6 VOTOS
ABSTENÇÃO: - PS 3 VOTOS 
A Senhora Vereadora Dr.ª. Elisa Cidade ausentou-
-se da reunião
4- CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO À ASSO-
CIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA MADALE-
NA
Inf. 10/GVAT/2013
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.04.16”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var:
1. A cedência em direito de superfície, pelo prazo 
de 25 anos, automaticamente renovável, da parce-
la de terreno municipal assinalado na planta anexa 
número 1, sita na Rua Fonte de Aguim, freguesia 
da Madalena, com a área de 3.147 m2 á Associa-
ção de Solidariedade Social da Madalena, pessoa 
coletiva nº 506518248, com sede na Rua Trás do 
Maninho, 10, freguesia da Madalena.
2. A aprovação da minuta anexa do contrato de 
cedência, nos termos do disposto no artigo 5º do 
Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios 
Públicos.
3. A isenção total do pagamento do preço atribuí-
do ao direito de superfície, com fundamento no re-
levante interesse público da execução do projeto 
apresentado pela Associação, conforme anexo 2, 
em conformidade com artigo 9º do Regulamento 
Municipal de Atribuição de Benefícios Públicos.
A Senhora Vereadora Dr.ª. Elisa Cidade reentrou na 
reunião.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
5- INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO 
ANO DE 2012
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.04.17”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
o Inventário dos Bens Móveis e Imóveis do ano de 
2012, nos termos da Informação nº 174/13/DMP
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
6- CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTER-
NACIONAL PARA A CONTRATAÇÃO DA AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES 
MUNICIPAIS – RELATÓRIO FINAL, PROPOSTA DE 
DECISÃO DE NÃO ADJUDICAÇÃO E REVOGAÇÃO 
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DA DECISÃO DE CONTRATAR
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.04.17”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var o teor do relatório final, a decisão de não ad-
judicação com fundamento na alínea b) do nº 1 do 
Artigo 79º do Código dos Contratos Públicos e revo-
gação da decisão de contratar, por ser, nos termos 
do artigo 80º uma natural decorrência daquela de-
cisão, nos termos da Informação nº 91/DMCPA de 
09.04.2013.
7- COMUNICAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE DIREITO 
DE PREFERÊNCIA DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM 
PARTE DO IMÓVEL DESIGNADO POR “MOSTEIRO 
DE PEDROSO” – REQUERENTE: QUINTA DO MOS-
TEIRO DE PEDROSO LDª
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara para ratifi-
cação. 2013.04.16”
Deliberação: Deliberado por MAIORIA ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 16.04.2013, 
que aprovou não exercer o direito de preferên-
cia na venda dos prédios que compõem parte do 
imóvel designado por “Mosteiro de Pedroso”, pelo 
preço e condições indicadas, comunicando-se á 
requerente a decisão de não exercer o direito de 
preferência que legalmente lhe assiste, emitindo-
-se a correspondente certidão de não exercício do 
direito de preferência, nos termos da Informação 
nº 188/2013/DME de 15.04.2013.
VOTAÇÃO:
A FAVOR: PSD/CDS-PP 6 VOTOS
ABSTENÇÃO: - PS 3 VOTOS 
8- PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO COM 
PUBLICIDADE INTERNACIONAL PARA A CONTRA-
TAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 
DE AREAIS, PASSADIÇOS E ÁREAS ADJACENTES 
EM TODA A ORLA MARÍTIMA E ÁREAS FLUVIAIS 
IDENTIFICADAS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE 
GAIA – RELATÓRIO FINAL E PROPOSTA DE ADJU-
DICAÇÃO
Inf. 111/DDMCPA DE 16.04.2013
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.04.17”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
o relatório final e proposta de adjudicação relativos 
ao procedimento por concurso público com publi-
cidade internacional para a contratação da presta-
ção de serviços de limpeza de areais, passadiços e 
áreas adjacentes em toda a Orla Marítima e Áreas 
Fluviais identificadas do concelho de Vila Nova de 
Gaia, nos termos da Informação nº 111/DDMCPA 
de 16.04.2013.
9- PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO PARA A 
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
AUDITOR EXTERNO – Nº 2 DO ARTº 48º DA LEI 
DAS FINANÇAS LOCAIS – PROPOSTA DE ADJUDI-
CAÇÃO, APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 

2013.04.17”
Deliberação: Deliberado por MAIORIA aprovar:
1. O relatório final do Júri;
2. A adjudicação da prestação de serviços a Virgílio 
Macedo, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, Unipessoal Ld.ª, nos termos do procedimento 
e da proposta apresentada, pelo valor mensal de 
1.600,00 €, acrescido de IVA, no montante anual 
de 19.200,00 €, pelo período de 3 anos, no qual se 
encontra efetivada a redução remuneratória deter-
minada pela LOE/2013.
3. A minuta de contrato anexa à Informação nº112/
DDMCPA de 17.04.2013. 
Mais foi deliberado propor à Assembleia Municipal 
a nomeação como Auditor Externo Virgílio Macedo, 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Unipes-
soal, LDª., nos termos do nº. 2 do artigo 48º. da Lei 
das Finanças Locais.
VOTAÇÃO:
A FAVOR: PSD/CDS-PP 6 VOTOS
ABSTENÇÃO: - PS 3 VOTOS 
10- APROVAÇÃO DE ADENDA A CONTRATO – GA-
RANTIA BANCÁRIA Nº 0888/001785/093 – 1º RE-
FORÇO DE GARANTIA EMITIDA PELA CAIXA GERAL 
DE DEPÓSITOS, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE EN-
TREGA E RECEÇÃO DE RSU/SULDOURO
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.04.17”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a adenda ao contrato – garantia bancária nº 
0888/001785/093 – 1º reforço de garantia emi-
tida pela Caixa Geral de Depósitos, no âmbito do 
contrato de entrega e receção de RSU/SULDOU-
RO, nos termos da Informação nº 83/DDMCPA de 
08/04/2013, no que se reporta às seguintes clau-
sulas:
3.Responsabilidade – Até € 649.698,30 (seiscentos 
e quarenta e nove mil seiscentos e noventa e oito 
euros e trinta cêntimos);
6.Será cobrada comissão de garantia de 1,50% 
(um virgula cinquenta por cento) ao ano, sobre 
o valor do Termo de Garantia emitido e assumido 
pela CGD, calculada e cobrada trimestral e anteci-
padamente, com o mínimo de 55,00 € por trimestre 
(preçário em vigor).

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDI-
COS
11- ALTERAÇÕES DECORRENTES DO “LICENCIA-
MENTO ZERO” AO REGULAMENTO DE TAXAS E OU-
TRAS RECEITAS, DA DEFESA DA PAISAGEM, PUBLI-
CIDADE E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO, DAS 
ATIVIDADES DIVERSAS E DAS TAXAS E COMPEN-
SAÇÕES URBANÍSTICAS
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara para ratifi-
cação. 2013.04.09”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 2013.04.09 



Nº 28 | abril 2013 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 13

que aprovou submeter a apreciação pública os pro-
jetos de alteração dos regulamentos municipais 
acima referenciados, nos termos da Informação nº 
30/CJ de 08.04.2013.
12- PROJETO DE REGULAMENTO INTERNO DA FEI-
RA GROSSISTA DOS CARVALHOS
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara para ratifi-
cação. 2013.04.16”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 2013.04.16 
que aprovou submeter a apreciação pública o pro-
jeto de regulamento interno da Feira Grossista dos 
Carvalhos, nos termos da Informação nº 29/CJ de 
08.04.2013.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE VIAS MUNICIPAIS
13- ADICIONAL DE TRABALHOS RESULTANTES DE 
OMISSÕES NA MEDIÇÃO CONTRATUAL DA EMPREI-
TADA DE CONSTRUÇÃO DA VIA PANORÂMICA E RE-
QUALIFICAÇÃO DA VL8 – SANTA MARINHA
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara 2013.04.17”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
o adicional de trabalhos resultantes de omissões na 
medição contratual da Empreitada de Construção 
da Via Panorâmica e Requalificação da VL8 – Santa 
Marinha, nos termos da Informação nº 9559/13/
DMCCRVM de 2013.04.16.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS
14- CONSTRUÇÃO E CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO 
DO MERCADO MUNICIPAL DA AFURADA E ESPAÇO 
DESTINADO A RESTAURANTE – ASSISTENTE TÉC-
NICA Á OBRA
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “ À Câmara para 
ratificação. 2013.01.09
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE ratifi-
car o despacho do Sr. Vice-Presidente que aprovou 
a assistência técnica à obra “Construção e Conces-
são de exploração do Mercado Municipal da Afurada 
e espaço destinado a restaurante”, nos termos da 
Informação nº 23283/12/DMEM de 2012.10.22.
15- PINTURAS INTERIORES NO EDIFÍCIO DA PRE-
SIDÊNCIA – ANÁLISE DE PROPOSTA
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.04.17”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a proposta de adjudicação da obra da empreita-
da de pinturas de interiores no Edifício da Presidên-
cia, bem como a minuta de contrato, nos termos da 
Informação nº 8683/13/DMEM de 2013.03.28.

DIREÇÃO MUNICIPAL DA PRESIDÊNCIA E DA 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
16- RELATÓRIO FINAL DA AUDITORIA Á CONFOR-
MIDADE DOS PROCEDIMENTOS E CUMPRIMENTO 
DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEGISLAÇÃO EM VI-
GOR E PELOS DESPACHOS DO SENHOR PRESIDEN-

TE DA CÂMARA NO QUE DIZ RESPEITO AO TRABA-
LHO EXTRAORDINÁRIO 
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.04.08”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var o relatório final da auditoria á conformidade dos 
procedimentos e cumprimento dos limites impostos 
pela legislação em vigor e pelos despachos do Se-
nhor Presidente da Câmara, no que diz respeito ao 
trabalho extraordinário, nos termos informados.
17- RELATÓRIO FINAL DA AUDITORIA AO SISTE-
MA DE CONTROLO DE ASSIDUIDADE DOS FUNCIO-
NÁRIOS DAS AEC’S E DOS JARDINS DE INFÂNCIA 
AFETOS À DIREÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.04.08”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var o relatório final da auditoria á ao sistema de 
controlo e assiduidade dos funcionários das AEC’S 
e dos Jardins de Infância afetos à Direção Municipal 
de Educação, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO
18- RECURSO HIERÁRQUICO – SOCIEDADE JAIME 
POÇAS – IMÓVEIS CONSTRUÇÕES LDª
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.04.17”
Deliberação: Deliberado por MAIORIA confirmar e 
manter o despacho de 04 de Setembro de 2012, 
proferido pela Senhora Vereadora Engª. Mercês 
Ferreira, nos termos informados.
VOTAÇÃO:
A FAVOR: PSD/CDS-PP 6 VOTOS
ABSTENÇÃO: - PS 3 VOTOS 

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO, EEM
19- RECURSO HIERÁRQUICO INTERPOSTO POR 
JOSÉ CARDOSO LUCAS – PROCESSO 567/FU/2002 
- PEDROSO
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.04.08”
Deliberação: Deliberado por MAIORIA aprovar a 
improcedência do recurso hierárquico interposto 
por José Cardoso Lucas, nos termos informados.
VOTAÇÃO:
A FAVOR: PSD/CDS-PP 6 VOTOS
ABSTENÇÃO: - PS 3 VOTOS 
20- RECURSO HIERÁRQUICO INTERPOSTO POR 
FERNANDA HELENA RODRIGUES SOARES ALVES – 
PROCESSO 151/FU/2009 – VILAR DE ANDORINHO
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.04.08”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a improcedência do recurso hierárquico inter-
posto por Fernanda Helena Rodrigues Soares Alves, 
nos termos informados.
21- RECURSO HIERÁRQUICO IMPRÓPRIO INTER-
POSTO POR MANUEL AUGUSTO DOS SANTOS SIL-
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VA – PROCESSO 1146/00 - PL - LEVER
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.04.08”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE confir-
mar o despacho de 04 de Maio de 2012, proferido 
pela Senhora Vereadora Engª. Mercês Ferreira, nos 
termos informados.
22- RELATÓRIO E CONTAS DE 2012 DA GAIURB 
URBANISMO E HABITAÇÃO EEM E PARECER DO 
FISCAL ÚNICO.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.04.17”
Deliberação: Deliberado por MAIORIA aprovar o re-
latório e contas de 2012 da Gaiurb – Urbanismo e 
Habitação EEM e parecer do Fiscal Único.
VOTAÇÃO:
A FAVOR: PSD/CDS-PP 6 VOTOS
ABSTENÇÃO: - PS 3 VOTOS 
23- DESIGNAÇÃO DO FISCAL ÚNICO SUPLENTE DA 
GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EEM
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.04.17”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a designação de Manuela Fernanda Barroso 
Vilela Ferreira ROC como Fiscal Único Suplente da 
Gaiurb – Urbanismo e Habitação EEM, nos termos 
informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.

INOVAGAIA
24- RELATÓRIO E CONTAS DE 2012 DA INOVAGAIA 
ASSOCIAÇÃO PARA O CENTRO DE INCUBAÇÃO DE 
BASE TECNOLÓGICA
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.04.17”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var o relatório e contas de 2012 da Inovagaia – As-
sociação para o Centro de Incubação de Base Tec-
nológica.

DIVERSOS
25- RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO 2012 DO 
CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABA-
LHADORES DE VILA NOVA DE GAIA
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.04.08”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var o relatório de atividades do ano 2012 do Centro 
de Cultura e Desporto dos Trabalhadores de Vila 
Nova de Gaia.
26- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SEGUROS – MODIFICAÇÃO SUBJETIVA E OBJETI-
VA POR SAÍDA DE UM OUTORGANTE E RESPETIVA 
REDUÇÃO DO OBJETO – RESPOSTA A ESCLARECI-
MENTOS EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO PRÉVIA DO 
TRIBUNAL DE CONTAS – PROPOSTA DE APROVA-
ÇÃO DE MINUTA DE AGENDA

Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.04.18”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a minuta de adenda relativa ao Contrato de Presta-
ção de Serviços de Seguros – Modificação Subjetiva 
e Objetiva por Saída de um Outorgante e respeti-
va redução do objeto – Resposta a esclarecimentos 
em sede de fiscalização prévia do Tribunal de Con-
tas, nos termos da Informação nº 102/DDMCPA de 
17.04.2013.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE VIAS MUNICIPAIS E 
MOBILIDADE
27- CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO DA VL8 Á 
VIA ROSA MOTA – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE 
PRAZO
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.04.18”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
o pedido de prorrogação de prazo, a título gracio-
so, pelo período de 21 dias, até ao dia 10 de Maio 
de 2013, bem como o plano de trabalhos, plano 
de equipamentos e mapas de mão-de-obra e equi-
pamentos, nos termos da Informação nº 9540/13/
DMCCRVM de 2013.04.18.
28- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA VIA PANO-
RÂMICA E REQUALIFICAÇÃO DA VL8 – TERCEIRA 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.04.18”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de prorrogação de prazo, nos termos da 
Informação nº 9547/13/DMCCRVM de 2013.04.12.

GAIANIMA EEM
29- RELATÓRIO E CONTAS DA GAIANIMA EEM RE-
LATIVO AO ANO DE 2012
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.04.18”
Deliberação: Deliberado por MAIORIA aprovar o re-
latório e contas da Gaianima EEM relativo ao ano 
de 2012.
VOTAÇÃO:
A FAVOR: PSD/CDS-PP 6 VOTOS
CONTRA: PS 3 VOTOS 

E nada mais havendo a tratar, quando eram 10 ho-
ras e 45 minutos, a Senhora Vereadora declarou 
encerrada a reunião, da qual se elaborou a presen-
te minuta aprovada, por unanimidade, nos termos 
do disposto no art.º 27.º do CPA, e no nº. 3 do 
art.º 92º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, 
bem como do nº. 3 do art.º 11.º do Regimento da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado 
pelo Executivo na sua reunião de 2009.11.06.
E eu, António Carlos Sousa Pinto, o Diretor Muni-
cipal de Administração e Finanças e Secretário da 
presente reunião, a subscrevi.
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A Vereadora, Maria Amélia Traça.

B.3. MINUTA DA ATA N.º 10
REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA 
NOS PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA EM 24 DE ABRIL DE 2013
PRESENTES:
- A Senhora Vereadora Maria Amélia Traça Macha-
do;
- O Senhor Vice-Presidente Firmino Jorge Anjos Pe-
reira
- O Senhor Vereador Dr. Eduardo Vítor de Almeida 
Rodrigues; 
- O Senhor Vereador Francisco Mário Dorminsky de 
Carvalho;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira; 
- A Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira
- - O Senhor Vereador Eng.º Patrocínio Miguel Viei-
ra Azevedo 
- O Senhor Vereador Eng.º Rui Jorge Almeida Car-
doso;
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO Nº. 1 DO ARTº. 64 DA LEI Nº. 169/99:  
- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luís Filipe 
Menezes Lopes
- A Senhora Vereadora Dr.ª Veneranda de Lurdes 
Barbosa Carneiro;
- O Senhor Vereador Dr. Mário Rui Figueira de Cam-
pos Fontemanha;
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- O Senhor Vice-Presidente Firmino Jorge Anjos Pe-
reira
SECRETARIOU A REUNIÃO: 
- O Senhor Diretor Municipal de Administração e 
Finanças, Dr. António Carlos Sousa Pinto
HORA DA ABERTURA: 17 horas e 10 minutos.
HORA DE ENCERRAMENTO: 18 horas e 15 minutos

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA CLASSE MÉRITO CUL-
TURAL – CATEGORIA OURO Á ASSOCIAÇÃO CUL-
TURAL E RECREATIVA “OS PLEBEUS AVINTENSES”
Inf. 14/VRC/2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.04.17”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE atri-
buir, no próximo dia 25 de Abril, a Medalha de Méri-
to Cultural – Categoria Ouro, à Associação Cultural 
e Recreativa “Os Plebeus Avintenses”, nos termos 
da Informação nº 14/VRC/2013.

DIREÇÃO MUNICIPAL DA PRESIDÊNCIA E DA 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
2- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL 

DE PEDROSO
Inf. 152/DMAEA/2013 DE 2013.03.14
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.04.19”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a dispensa total de taxa devida pela emissão 
das licenças especiais de ruído, solicitado pela Fá-
brica da Igreja Paroquial de Pedroso, nos termos da 
Informação nº 152/DMAEA/2013 de 2013.03.14.
3- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUÍDO 
SOLICITADO PELO COLÉGIO INTERNATO DOS CAR-
VALHOS
Inf. 151/DMAEA/2013 DE 2013.03.14
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.04.19”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a dispensa total de taxa devida pela emissão 
das licenças especiais de ruído, solicitado pelo Co-
légio Internato dos Carvalhos, nos termos da Infor-
mação nº 151/DMAEA/2013 de 2013.03.14.
4- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA COMISSÃO PASTORAL DE SÃO 
BARTOLOMEU DOS CARVALHOS
Inf. 142/DMAEA/2013 DE 2013.03.13
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.04.19”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a dispensa total de taxa devida pela emissão 
das licenças especiais de ruído, solicitado pela Co-
missão Pastoral de São Bartolomeu dos Carvalhos, 
nos termos da Informação nº 142/DMAEA/2013 de 
2013.03.13.
5- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUÍDO 
SOLICITADO PELO CENTRO CULTURAL E DESPOR-
TIVO ARCA DE NOÉ
Inf. 119/DMAEA/2013 DE 2013.02.26
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.04.19”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a dispensa total de taxa devida pela emissão das 
licenças especiais de ruído, solicitado pelo Centro 
Cultural e Desportivo Arca de Noé, nos termos da 
Informação nº 119/DMAEA/2013 de 2013.02.26.
6- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E 
CULTURAL DE SERZEDO
Inf. 116/DMAEA/2013 DE 2013.02.26
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.04.19”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a dispensa total de taxa devida pela emissão das 
licenças especiais de ruído, solicitado pela Associa-
ção recreativa e Cultural de Serzedo, nos termos da 
Informação nº 116/DMAEA/2013 de 2013.02.26.
7- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 
DE VILA D’ESTE
Inf. 118/DMAEA/2013 DE 2013.02.26
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Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.04.19”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a dispensa total de taxa devida pela emissão das 
licenças especiais de ruído, solicitado pela Associa-
ção de Moradores de Vila d’Este, nos termos da In-
formação nº 118/DMAEA/2013 de 2013.02.26.
8- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 
DE VILA D’ESTE
Inf. 117/DMAEA/2013 DE 2013.02.26
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.04.19”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a dispensa total de taxa devida pela emissão das 
licenças especiais de ruído, solicitado pela Associa-
ção de Moradores de Vila d’Este, nos termos da In-
formação nº 117/DMAEA/2013 de 2013.02.26.
9- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUÍDO 
SOLICITADO SPORTING CLUBE CANDALENSE
Inf. 115/DMAEA/2013 DE 2013.02.26
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.04.19”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a dispensa total de taxa devida pela emissão das li-
cenças especiais de ruído, solicitado pelo Sporting 
Clube Candalense, nos termos da Informação nº 
115/DMAEA/2013 de 2013.02.26.
10- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUÍDO 
SOLICITADO PELO GRUPO DESPORTIVO DE VILA 
D’ESTE
Inf. 120/DMAEA/2013 DE 2013.02.26
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.04.19”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a dispensa total de taxa devida pela emissão 
das licenças especiais de ruído, solicitado pelo gru-
po Desportivo de Vila d’Este, nos termos da Infor-
mação nº 120/DMAEA/2013 de 2013.02.26.
11- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCAR-
REGADOS DE EDUCAÇÃO DA EB1 DE CAMPOLINHO 
2 - VALADARES
Inf. 114/DMAEA/2013 DE 2013.02.26
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.04.19”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a dispensa total de taxa devida pela emissão 
das licenças especiais de ruído, solicitado pela As-
sociação de Pais e Encarregados de Educação da 
EB1 de Campolinho 2 – Valadares, nos termos da 
Informação nº 114/DMAEA/2013 de 2013.02.26.
12- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUÍDO 
SOLICITADO POR DIAMANTINO DOMINGUES DOS 
SANTOS
Inf. 160/DMAEA/2013 DE 2013.03.22
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.04.19”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-

var a dispensa total de taxa devida pela emissão 
das licenças especiais de ruído, solicitado por Dia-
mantino Domingues dos Santos, nos termos da In-
formação nº 160/DMAEA/2013 de 2013.03.22.
13- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA SOCIEDADE MISSIONÁRIOS DA 
BOA NOVA
Inf. 163DMAEA/2013 DE 2013.03.22
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.04.19”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a dispensa total de taxa pela emissão das licenças 
especiais de ruído, solicitado pela Sociedade Mis-
sionários da Boa Nova, nos termos da Informação 
nº 163/DMAEA/2013 de 2013.03.22.
14- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE AR-
COZELO
Inf. 161/DMAEA/2013 DE 2013.03.22
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.04.19”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a dispensa total de taxa pela emissão das li-
cenças especiais de ruído, solicitado pela Junta de 
Freguesia de Arcozelo, nos termos da Informação 
nº 161/DMAEA/2013 de 2013.03.22.
15- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE AVIN-
TES
Inf. 162/DMAEA/2013 DE 2013.03.22
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.04.19”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a dispensa total de taxa pela emissão das li-
cenças especiais de ruído, solicitado pela Junta de 
Freguesia de Avintes, nos termos da Informação nº 
162/DMAEA/2013 de 2013.03.22.
16- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUÍDO SO-
LICITADO PELO CENTRO SOCIAL DE COIMBRÕES
Inf. 164/DMAEA/2013 DE 2013.03.22
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.04.19”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a dispensa total de taxa devida pela emissão 
das licenças especiais de ruído, solicitado pelo Cen-
tro Social de Coimbrões, nos termos da Informação 
nº 164/DMAEA/2013 de 2013.03.22.
17- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA PARÓQUIA DE OLIVEIRA DO 
DOURO
Inf. 172/DMAEA/2013 DE 2013.04.10
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.04.19”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a dispensa total de taxa devida pela emissão das li-
cenças especiais de ruído, solicitado pela Paróquia 
de Oliveira do Douro, nos termos da Informação nº 
172/DMAEA/2013 de 2013.04.10.
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18- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE CRES-
TUMA
Inf. 175/DMAEA/2013 DE 2013.04.10
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.04.19”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a dispensa total de taxa devida pela emissão 
das licenças especiais de ruído, solicitado pela Jun-
ta de Freguesia de Crestuma, nos termos da Infor-
mação nº 175/DMAEA/2013 de 2013.04.10.
19- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE CRES-
TUMA
Inf. 176/DMAEA/2013 DE 2013.04.10
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.04.19”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a dispensa total de taxa devida pela emissão 
das licenças especiais de ruído, solicitado pela Jun-
ta de Freguesia de Crestuma, nos termos da Infor-
mação nº 176/DMAEA/2013 de 2013.04.10.
20- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA PARÓQUIA DE OLIVEIRA DO 
DOURO
Inf. 189/DMAEA/2013 DE 2013.04.10
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.04.19”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a dispensa total de taxa devida pela emissão 
das licenças especiais de ruído, solicitado pela Pa-
róquia de Oliveira do Douro, nos termos da Infor-
mação nº 189/DMAEA/2013 de 2013.04.10.
21- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUÍDO 
SOLICITADO POR VITOR RESENDE
Inf. 192/DMAEA/2013 DE 2013.04.10
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.04.19”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a dispensa total de taxa devida pela emissão 
das licenças especiais de ruído, solicitado por Vitor 
Resende, nos termos da Informação nº 192/DMA-
EA/2013 de 201304.10.
22- PROJETO AVENIDA DA REPÚBLICA ATÉ AO MAR 
UNIDADE DE EXECUÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE À 
AVENIDA ATÉ AO MAR, TROÇO ENTRE O LARGO DA 
CABINE E A RUA DA LAVOURA E RESPETIVA OPE-
RAÇÃO DE REPARCELAMENTO
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.04.19”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a versão final da “Unidade de Execução da Área 
envolvente à Avenida até ao Mar, troço entre o lar-
go da Cabine e a Rua da Lavoura”, respetiva ope-
ração de reparcelamento e minuta do contrato de 
desenvolvimento urbano, nos termos informados.

DIVERSOS
RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA  
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 
horas e 15 minutos, o Senhor Vice-Presidente de-
clarou encerrada a reunião, da qual se elaborou a 
presente minuta aprovada, por unanimidade, nos 
termos do disposto no art.º 27.º do CPA, e no nº. 3 
do art.º 92º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, 
bem como do nº. 3 do art.º 11.º do Regimento da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado 
pelo Executivo na sua reunião de 2009.11.06.
E eu, António Carlos Sousa Pinto, o Diretor Muni-
cipal de Administração e Finanças e Secretário da 
presente reunião, a subscrevi.
O Vice-Presidente da Câmara, Firmino Pereira.
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DESPACHO N°07/P/2013
Considerando que,
I. Por deliberação da Assembleia Municipal de vinte 
de dezembro de dois mil e doze, sob proposta da 
Câmara Municipal de, doze de dezembro do mesmo 
ano, foi aprovada a estrutura nuclear do Município 
de Vila Nova de Gaia, com vista à respetiva adequa-
ção às regras e critérios previstos na Lei 49/2013, 
de 29.08;
II. Por deliberação da Câmara Municipal de vinte e 
seis de dezembro de dois mil e doze foi aprovada a 
estrutura flexível para os serviços do Município de 
Vila Nova de Gaia;
III. Em quatro de janeiro do corrente ano, as co-
missões de serviço da maioria dos diretores munici-
pais atingiram o seu termo, tendo os mesmos sido 
designados, ao abrigo do artigo 27° da Lei 2/2004, 
de 15.01, na redação dada pela Lei 64/2011, de 22 
de dezembro, para exercer o cargo em regime de 
substituição até à publicação da nova estrutura;
IV. Entretanto, a entidade que elaborou o estudo 
e apresentou o projeto de alteração da estrutu-
ra orgânica do Município comunicou por carta de 
31.01.2013, e pelos motivos delas constantes, a 
necessidade da retificação da proposta apresenta-
da e já aprovada;
V. As substituições dos dirigentes superiores das di-
reções municipais de administração e finanças, de 
assuntos jurídicos, de vias municipais e mobilida-
de, de equipamentos municipais, de educação, de 
informação, de urbanismo e de bombeiros e pro-
teção civil, cessam na presente data pelo decur-
so do prazo previsto para o exercício em regime 
de substituição, nos termos do n.º 3 do artigo 27° 
da Lei 2/2004, de 15.01, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro;
VI. É previsível que a estrutura orgânica corrigida 
seja submetida a deliberação da Assembleia Mu-
nicipal até ao final do corrente mês para posterior 
publicitação;
Assim,
ao abrigo do regime transitório previsto no artigo 
6.° da Lei 64/2011, de 22 de dezembro, determino 
que se mantenham até à publicação da estrutura 
orgânica aprovada para o Município de Vila Nova de 
Gaia as comissões de serviço em regime de subs-
tituição para que foram designados pelo Despacho 
01/P/2013:
- António Carlos de Sousa Pinto, no cargo de diretor 
municipal da DMAF;
- Rui Fernando Oliveira Guedes Maia, no cargo de 
diretor municipal da DMAJ;
- Maria Teresa Ferreira Braga Barbosa, no cargo de 
diretora municipal da DMVMM;
- Dora Paula Henriques Ferreira da Maia, no cargo 
de diretora municipal da DMEM;
- Vera Lúcia Branco Pacheco, no cargo de diretora 
municipal da DME;

- Pedro António Rodrigues Galo Magalhães da Fon-
seca, no cargo de diretor municipal da DMI;
- Carlos Alexandre de Sousa Carvalho Bogas, no 
cargo de diretor municipal da DMU;
- Salvador Pinho Ferreira de Almeida, no cargo de 
diretor municipal da DMBPC;
Este despacho produz efeitos a partir da presente 
data.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 4 de abril 
de 2013
O Presidente da Camara, Luis Filipe Menezes

ORDEM DE SERVIÇO Nº 5/2013
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
na Direcção Municipal de Vias Municipais e Mobili-
dade, determino que a trabalhadora com o nº de 
ordem 886, Maria de Fátima Ferreira da Silva, As-
sistente Técnica, passe a exercer funções na referi-
da Direcção Municipal, deixando a Divisão Municipal 
de Apoio, Intervenção Pedagógica e Ação Social.
Município de Vila Nova de Gaia, 03 de abril de 2013
A Vereadora, Veneranda Carneiro.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 6/2013
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
no Departamento Municipal de Mobilidade, determi-
no que o trabalhador Júlio Manuel Oliveira Pinheiro, 
fiscal municipal, com o nº de ordem 3273, passe a 
exercer funções no referido Departamento Munici-
pal, deixando a Divisão Municipal de Fiscalização.
Município de Vila Nova de Gaia, 11 de abril de 2013
A Vereadora no uso da competência delegada pelo 
Despacho nº 39/PCM/2011, Veneranda Carneiro.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 7/2013
No uso das competências que me foram subdelega-
das pelo Sr.° Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
Firmino Pereira, ínsito no Despacho n° 54/VP/2011, 
de 09 de Julho, determino que, por conveniência 
de serviço o Assistente Operacional, António Jorge 
Pereira Martins, com o n° Ordem 1790, atualmente 
afeto à Divisão Municipal de Vias Municipais, passe 
a exercer funções, na Direcção Municipal de Vias 
Municipais e Mobilidade, com efeito imediatos.
Vila Nova de Gaia, 12 abril 2013.
A Diretora Municipal de Vias Municipais e Mobilida-
de Maria Teresa Barbosa.

C. DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO 
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D.1. AVISOS

AVISO Nº 136/2013
Nos termos do artigo 74.º do DL. 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação conferida pelo DL. n.º 
26/2010, de 30 de Março, é emitido o ALVARÁ DE 
LOTEAMENTO, em nome de FUNDO DE INVESTI-
MENTO IMOBILIÁRIO FECHADO IMOGESTÃO, con-
tribuinte n.º 720 008 603, através do qual é licen-
ciado o loteamento que incide sobre os seguintes 
prédios:
- Prédio descrito na 1.ª Conservatória do Registo Pre-
dial de Vila Nova de Gaia sob o n.º 5307/20100223, 
da freguesia de Canidelo, concelho de Vila Nova de 
Gaia, e inscrito na matriz urbana da aludida fre-
guesia, sob artigo 7661, com a área de 172.667,53 
m2;
- Prédio descrito na 1.ª Conservatória do Registo Pre-
dial de Vila Nova de Gaia sob o n.º 4349/20090417, 
da freguesia de Canidelo, concelho de Vila Nova de 
Gaia, e inscrito na matriz urbana da aludida fregue-
sia, sob artigo n.º 419, com a área de 440,00 m2;
- Prédio descrito na 1.ª Conservatória do Registo Pre-
dial de Vila Nova de Gaia sob o n.º 5308/20100223, 
da freguesia de Canidelo, concelho de Vila Nova de 
Gaia, e inscrito na matriz sob os artigos urbanos 
420, 1069, 1070 e 1071 e artigo rústico 3186, to-
dos da aludida freguesia, com a área de 67.389,38 
m2;
O licenciamento da operação de loteamento e a ad-
missão da comunicação prévia das obras de urbani-
zação foram respetivamente deferido e aceite, por 
despachos de 16 de Julho de 2012 e 20 de Dezem-
bro de 2012, respeitam o disposto no Plano Diretor 
Municipal e apresentam as seguintes característi-
cas:
É autorizada a constituição de 136 lotes e prevista 
a cedência ao domínio municipal de vários espaços, 
apresentando as áreas e ocupação que a seguir se 
descriminam:
- Área dos prédios a lotear: 240.496,91 m²;
- Área total dos lotes: 200.901,00 m²;
- Área total de cedência ao domínio público munici-
pal: 39.595,91 m²;
- Finalidade das cedências: arruamentos, passeios, 
corredor técnico, ciclovia, estacionamento, espaços 
verdes, postos de transformação e área técnica de 
apoio ao empreendimento;
- Área total de construção acima do solo: 76.583,00 
m²;
- Área total de habitação: 44.931,00 m²;
- Área total de habitação / serviços: 12.585,00 m²;
- Área total de comércio/serviços: 6.557,00 m²;
- Área total de equipamento de utilização coletiva / 
serviços/ comércio / habitação: 12.510,00 m²;
Lote 1 - Com a área de 3.688,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar/
comércio/serviços com 7 pisos, constituídos pe-

los pisos -3 a 3, com a área de polígono base de 
2.550,00 m², com a área máxima de implantação 
de 2.348,00 m² e com a área bruta de constru-
ção máxima de 4.974,00 m², assim estruturada: 
2.401,00 m² para habitação/serviços, 2.573,00 m² 
para comércio/serviços e 3.440,00 m² para esta-
cionamento/áreas técnicas.
Neste lote existe uma estação elevatória em fun-
cionamento, propriedade de SIMDOURO – Sanea-
mento do Grande Porto, SA, melhor representada 
na planta anexa.
A área onde se encontra instalado o equipamento 
constituirá uma fração autónoma da edificação a 
implantar neste lote, identificada na referida plan-
ta, com a área de 1.180,00 m², a incluir na área 
técnica do lote.
Esta fração será servida por dois acessos exclusi-
vos, uma entrada de homem a partir da avenida 
marginal ao Rio Douro (Avenida Afonso de Albu-
querque), e uma entrada de serviço, para veículos, 
a partir da avenida a Norte (Avenida Diocleciano 
Monteiro).
A futura edificação a realizar no lote carece de pa-
recer prévio da entidade que, à data, for proprietá-
ria daquela infraestrutura.
Lote 2 – Com a área de 3.197,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação multifami-
liar / comércio / serviços com 8 pisos, constituídos 
pelos pisos -3 a 4, com a área de polígono base de 
2.813,00 m², com a área máxima de implantação 
de 2.580,00 m² e com a área bruta de constru-
ção máxima de 5.635,00 m², assim estruturada: 
4.056,00 m² para habitação / serviços, 1.579,00 
m² para comércio / serviços e 4.863,00 m² para 
estacionamento / áreas técnicas;
Lote 3 – Com a área de 3.365,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação multifami-
liar / comércio / serviços com 8 pisos, constituídos 
pelos pisos -3 a 4, com a área de polígono base de 
2.935,00 m², com a área máxima de implantação 
de 2.518,00 m² e com a área bruta de constru-
ção de máxima 5.411,00 m², assim estruturada: 
4.056,00 m² para habitação / serviços, 1.355,00 
m² para comércio/serviços e 4.948,00 m² para es-
tacionamento/áreas técnicas;
Lote 4 – Com a área de 2.692,00 m², destina-se à 
implantação de edifício de habitação multifamiliar 
com 7 pisos, constituídos pelos pisos -2 a 4, com 
a área de polígono base de 1.916,00 m², com a 
área de implantação máxima de 1.000,00 m² e a 
área bruta de construção máxima de 2.856,00 m² e 
2.000,00 m² para estacionamento / áreas técnicas;
Lote 5 – Com a área de 2.956,00 m², destina-se à 
implantação de edifício de habitação multifamiliar 
com 7 pisos, constituídos pelos pisos -2 a 4, com 
a área de polígono base de 2.126,00 m², com a 
área de implantação máxima de 1.000,00 m² e a 
área bruta de construção máxima de 2.856,00 m² e 
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2.000,00 m² para estacionamento / áreas técnicas;
Lote 6 – Com a área de 3.460,00 m², destina-se à 
implantação de edifício de habitação multifamiliar 
com 7 pisos, constituídos pelos pisos -2 a 4, com a 
área de polígono base de 2.573,00 m², com a área 
de implantação máxima de 1.000,00 m² e a área 
bruta de construção de 2.856,00 m² e 2.000,00 m² 
para estacionamento / áreas técnicas;
Lote 7 – Com a área de 3.277,00 m², destina-se à 
implantação de edifício de habitação multifamiliar 
com 7 pisos, constituídos pelos pisos -2 a 4, com a 
área de polígono base de 2.414,00 m², com a área 
de implantação de 1.000,00 m² e a área bruta de 
construção de máxima 2.856,00 m² e 2.000,00 m² 
para estacionamento / áreas técnicas;
Lote 8 – Com a área de 2.869,00 m², destina-se à 
implantação de edifício de habitação multifamiliar 
com 7 pisos, constituídos pelos pisos -2 a 4, com 
a área de polígono base de 2.038,00 m², com a 
área de implantação máxima de 1.000,00 m² e a 
área bruta de construção máxima de 2.856,00 m² e 
2.000,00 m² para estacionamento / áreas técnicas;
Lote 9 – Com a área de 5.721,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação multifami-
liar / comércio / serviços com 5 pisos, constituídos 
pelos pisos -2 a 2, com a área de polígono base de 
4.280,00 m² com a área de implantação máxima 
de 2.200,00 m² e com a área bruta de constru-
ção máxima de 2.922,00 m², assim estruturada: 
2.072,00 m² para habitação / serviços, 850,00 m² 
para comércio /serviços e 3.400,00 m² para esta-
cionamento / áreas técnicas.
Lote 10 – Com a área de 5.005,00 m², destina-
-se à implantação de edifício de equipamento de 
utilização coletiva / serviços / comércio / habitação 
com 5 pisos, constituídos pelos pisos -2 a 2, com 
a área de polígono base de 3.692,00 m², com a 
área de implantação máxima de 1.700,00 m²e com 
a área bruta de construção máxima de 2.550,00 
m², assim estruturada: 200,00 m² para comércio 
/serviços, 2.350,00 m² para equipamento de utili-
zação coletiva / serviços / comércio / habitação e 
1.700,00 m² para estacionamento / áreas técnicas.
Lote 11 – Com a área de 32.967,00 m², destina-
-se à implantação de edifício de equipamento de 
utilização coletiva / serviços / comércio / habitação 
com 5 pisos, constituídos pelos pisos -2 a 2, com a 
área de polígono base de 4.579,00 m², com a área 
de implantação máxima de 3.500,00 m² (dos quais 
440,00 m² são existentes) e com a área bruta de 
construção máxima de 4.600,00 m² (dos quais 
1.320,00 m² são existentes) e 4.000,00 m² para 
estacionamento / áreas técnicas.
Ainda neste lote existe uma construção a manter, 
conforme descrição predial 4349 da freguesia de 
Canidelo (1ª Conservatória do Registo Predial de 
Vila Nova de Gaia) inscrita na matriz urbana sob o 
número 419, com 3 pisos constituída pelos pisos 0 

a 2, com a área de implantação de 440 m2 e com a 
área bruta de construção de 1.320,00 m2.
Lote 12 – Com a área de 4.387,00 m², destina-
-se à implantação de edifício de equipamento de 
utilização coletiva / serviços / comércio / habitação 
com 4 pisos, constituídos pelos pisos -2 a 1, com a 
área de polígono base de 2.383,00 m², com a área 
de implantação máxima de 1.750,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 2.580,00 m² e 
1.750,00 m² para estacionamento / áreas técnicas.
Lote 13 – Com a área de 3.900,00 m², destina-
-se à implantação de edifício de equipamento de 
utilização coletiva / serviços / comércio / habitação 
com 4 pisos, constituídos pelos pisos -2 a 1, com a 
área de polígono base de 1.939,00 m², com a área 
de implantação máxima de 1.750,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 2.580,00 m² e 
1.750,00 m² para estacionamento / áreas técnicas.
Lote 14 – Com a área de 612,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 15 – Com a área de 528,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 16 – Com a área de 508,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 17 – Com a área de 508,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 18 – Com a área de 508,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 19 – Com a área de 508,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
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área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 20 – Com a área de 508,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 21 – Com a área de 508,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 22 – Com a área de 508,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 23 – Com a área de 508,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 24 – Com a área de 508,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 25 – Com a área de 508,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 26 – Com a área de 508,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 27 – Com a área de 510,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;

Lote 28 – Com a área de 560,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 29 – Com a área de 729,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 30 – Com a área de 883,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 31 – Com a área de 769,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 32 – Com a área de 734,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 343,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 33 – Com a área de 581,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 321,00 m², com a área 
de implantação máxima de 150,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 150,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 34 – Com a área de 502,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 269,00 m², com a área 
de implantação máxima de 150,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 150,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 35 – Com a área de 436,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 230,00 m², com a área 
de implantação máxima de 150,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 150,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 36 – Com a área de 542,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
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com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 309,00 m², com a área 
de implantação máxima de 160,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 160,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 37 – Com a área de 597,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 309,00 m², com a área 
de implantação máxima de 160,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 160,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 38 – Com a área de 567,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 307,00 m², com a área 
de implantação máxima de 160,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 160,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 39 – Com a área de 512,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 291,00 m², com a área 
de implantação máxima de 160,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 160,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 40 – Com a área de 457,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 241,00 m², com a área 
de implantação máxima de 160,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 160,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 41 – Com a área de 433,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 227,00 m², com a área 
de implantação máxima de 160,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 160,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 42 – Com a área de 1.252,00 m², destina-
-se à implantação de edifício de habitação unifa-
miliar com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, 
com a área de polígono base de 884,00 m², com a 
área de implantação máxima de 220,00 m² e com 
a área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 220,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 43 – Com a área de 747,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 488,00 m², com a área 
de implantação máxima de 220,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 220,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 44 – Com a área de 650,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 398,00 m², com a área 

de implantação máxima de 220,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 220,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 45 – Com a área de 593,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 362,00 m², com a área 
de implantação máxima de 220,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 220,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 46 – Com a área de 548,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 319,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 47 – Com a área de 535,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 316,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 48 – Com a área de 497,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 277,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 49 – Com a área de 477,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 266,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 50 – Com a área de 508,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 51 – Com a área de 508,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 52 – Com a área de 508,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
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e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 53 – Com a área de 508,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 54 – Com a área de 508,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação d máxima e 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 55 – Com a área de 508,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 56 – Com a área de 508,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 57 – Com a área de 508,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 58 – Com a área de 508,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 59 – Com a área de 508,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 60 – Com a área de 508,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 61 – Com a área de 508,00 m², destina-se 

à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 288,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 62 – Com a área de 481,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 267,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 180,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 63 – Com a área de 434,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 234,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 207,00 m² 
e 160,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 64 – Com a área de 772,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 2 pisos, constituídos pelos pisos -1 e 0, com 
a área de polígono base de 424,00 m², com a área 
de implantação máxima de 252,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 252,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 65 – Com a área de 771,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 2 pisos, constituídos pelos pisos -1 e 0, com 
a área de polígono base de 401,00 m², com a área 
de implantação máxima de 316,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 316,00 m² 
e 316,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 66 – Com a área de 767,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 2 pisos, constituídos pelos pisos -1 e 0, com 
a área de polígono base de 398,00 m², com a área 
de implantação máxima de 252,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 252,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 67 – Com a área de 767,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 2 pisos, constituídos pelos pisos -1 e 0, com 
a área de polígono base de 398,00 m², com a área 
de implantação máxima de 252,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 252,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 68 – Com a área de 768,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 2 pisos, constituídos pelos pisos -1 e 0, com 
a área de polígono base de 398,00 m², com a área 
de implantação máxima de 316,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 316,00 m² 
e 316,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 69 – Com a área de 763,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 2 pisos, constituídos pelos pisos -1 e 0, com 
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a área de polígono base de 395,00 m², com a área 
de implantação máxima de 316,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 316,00 m² 
e 316,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 70 – Com a área de 761,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 2 pisos, constituídos pelos pisos -1 e 0, com 
a área de polígono base de 394,00 m², com a área 
de implantação máxima de 252,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 252,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 71 – Com a área de 761,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 2 pisos, constituídos pelos pisos -1 e 0, com 
a área de polígono base de 394,00 m², com a área 
de implantação máxima de 252,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 252,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 72 – Com a área de 761,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 2 pisos, constituídos pelos pisos -1 e 0, com 
a área de polígono base de 394,00 m², com a área 
de implantação máxima de 316,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 316,00 m² 
e 316,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 73 – Com a área de 761,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 2 pisos, constituídos pelos pisos -1 e 0, com 
a área de polígono base de 394,00 m², com a área 
de implantação máxima de 252,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 252,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 74 – Com a área de 761,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 2 pisos, constituídos pelos pisos -1 e 0, com 
a área de polígono base de 394,00 m², com a área 
de implantação máxima de 252,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 252,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 75 – Com a área de 761,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 2 pisos, constituídos pelos pisos -1 e 0, com 
a área de polígono base de 394,00 m², com a área 
de implantação máxima de 252,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 252,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 76 – Com a área de 761,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 2 pisos, constituídos pelos pisos -1 e 0, com 
a área de polígono base de 394,00 m², com a área 
de implantação máxima de 316,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 316,00 m² 
e 316,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 77 – Com a área de 777,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 2 pisos, constituídos pelos pisos -1 e 0, com 
a área de polígono base de 404,00 m², com a área 
de implantação máxima de 252,00 m² e com a 

área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 252,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 78 – Com a área de 538,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 308,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 79 – Com a área de 569,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 331,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 80 – Com a área de 563,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 326,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 81 – Com a área de 573,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 335,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 82 – Com a área de 600,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 354,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 83 – Com a área de 585,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 342,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 84 – Com a área de 521,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 298,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 85 – Com a área de 523,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 300,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
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Lote 86 – Com a área de 522,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 299,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 87 – Com a área de 520,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 297,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 88 – Com a área de 553,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 320,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 89 – Com a área de 556,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 322,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 90 – Com a área de 556,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 323,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 91 – Com a área de 555,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 321,00 m², com a área 
de implantação máxima de 200,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 252,00 m² 
e 200,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 92 – Com a área de 474,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 264,00 m², com a área 
de implantação máxima de 180,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 229,00 m² 
e 180,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 93 – Com a área de 285,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 204,00 m², com a área 
de implantação máxima de 140,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 189,00 m² 
e 140,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 94 – Com a área de 286,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 

com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 204,00 m², com a área 
de implantação máxima de 140,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 189,00 m² 
e 140,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 95 – Com a área de 491,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 275,00 m², com a área 
de implantação máxima de 180,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 229,00 m² 
e 180,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 96 – Com a área de 490,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 275,00 m², com a área 
de implantação máxima de 180,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 229,00 m² 
e 180,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 97 – Com a área de 286,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 204,00 m², com a área 
de implantação máxima de 140,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 189,00 m² 
e 140,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 98 – Com a área de 286,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 204,00 m², com a área 
de implantação máxima de 140,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 189,00 m² 
e 140,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 99 – Com a área de 517,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 295,00 m², com a área 
de implantação máxima de 180,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 229,00 m² 
e 180,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 100 – Com a área de 731,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 431,00 m², com a área 
de implantação máxima de 180,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 229,00 m² 
e 180,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 101 – Com a área de 430,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 303,00 m², com a área 
de implantação máxima de 140,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 189,00 m² 
e 140,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 102 – Com a área de 420,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 292,00 m², com a área 
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de implantação máxima de 140,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 189,00 m² 
e 140,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 103 – Com a área de 663,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 357,00 m², com a área 
de implantação máxima de 180,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 229,00 m² 
e 180,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 104 – Com a área de 618,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 318,00 m², com a área 
de implantação máxima de 180,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 229,00 m² 
e 180,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 105 – Com a área de 371,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 243,00 m², com a área 
de implantação máxima de 140,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 189,00 m² 
e 140,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 106 – Com a área de 364 m², destina-se à im-
plantação de edifício de habitação unifamiliar com 
3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com a área 
de polígono base de 235,00 m², com a área de im-
plantação máxima de 140,00 m² e com a área bru-
ta de construção máxima de 189,00 m² e 140,00 
m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 107 – Com a área de 557,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 277,00 m², com a área 
de implantação máxima de 180,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 229,00 m² 
e 180,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 108 – Com a área de 574,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 284,00 m², com a área 
de implantação máxima de 180,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 229,00 m² 
e 180,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 109 – Com a área de 347,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 219,00 m², com a área 
de implantação máxima de 140,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 189,00 m² 
e 140,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 110 – Com a área de 356,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 228,00 m², com a área 
de implantação máxima de 140,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 189,00 m² 

e 140,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 111 – Com a área de 594,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 298,00 m², com a área 
de implantação máxima de 180,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 229,00 m² 
e 180,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote112 – Com a área de 1.177,00 m², destina-
-se à implantação de edifício de habitação unifa-
miliar com 2 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 0, 
com a área de polígono base de 543,00 m², com a 
área de implantação máxima de 316,00 m² e com 
a área bruta de construção máxima de 316,00 m² 
e 316,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 113 – Com a área de 1.206,00 m², destina-
-se à implantação de edifício de habitação unifa-
miliar com 2 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 0, 
com a área de polígono base de 637,00 m², com a 
área de implantação máxima de 379,00 m² e com 
a área bruta de construção máxima de 379,00 m² 
e 379,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 114 – Com a área de 1.188,00 m², destina-
-se à implantação de edifício de habitação unifa-
miliar com 2 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 0, 
com a área de polígono base de 626,00 m², com a 
área de implantação máxima de 379,00 m² e com 
a área bruta de construção máxima de 379,00 m² 
e 379,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 115 – Com a área de 1.169,00 m², destina-
-se à implantação de edifício de habitação unifa-
miliar com 2 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 0, 
com a área de polígono base de 615,00 m², com a 
área de implantação máxima de 379,00 m² e com 
a área bruta de construção máxima de 379,00 m² 
e 379,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 116 – Com a área de 951,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 2 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 0, com 
a área de polígono base de 417,00 m², com a área 
de implantação máxima de 316,00 m² e com a 
área bruta de construção máxima de 316,00 m² 
e 316,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 117 – Com a área de 1.409,00 m², destina-
-se à implantação de edifício de habitação unifa-
miliar com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, 
com a área de polígono base de 553,00 m², com a 
área de implantação máxima de 316,00 m² e com 
a área bruta de construção máxima de 316,00 m² 
e 316,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 118 – Com a área de 1.792,00 m², destina-
-se à implantação de edifício de habitação unifa-
miliar com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, 
com a área de polígono base de 652,00 m², com a 
área de implantação máxima de 316,00 m² e com 
a área bruta de construção máxima de 316,00 m² 
e 316,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 119 – Com a área de 2.427,00 m², destina-
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-se à implantação de edifício de habitação unifa-
miliar com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, 
com a área de polígono base de 619,00 m², com a 
área de implantação máxima de 379,00 m² e com 
a área bruta de construção máxima de 379,00 m² 
e 379,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 120 – Com a área de 2.372,00 m², destina-
-se à implantação de edifício de habitação unifa-
miliar com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, 
com a área de polígono base de 519,00 m², com a 
área de implantação máxima de 316,00 m² e com 
a área bruta de construção máxima de 316,00 m² 
e 316,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 121 – Com a área de 1.636,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 409,00 m², com a área 
de implantação máxima de 316,00 m² e com a área 
bruta de construção de 316,00 m² e 316,00 m² 
para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 122 – Com a área de 1.643,00 m², destina-
-se à implantação de edifício de habitação unifa-
miliar com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, 
com a área de polígono base de 442,00 m², com a 
área de implantação máxima de 316,00 m² e com 
a área bruta de construção máxima de 316,00 m² 
e 316,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 123 – Com a área de 2.232,00 m², destina-
-se à implantação de edifício de habitação unifa-
miliar com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, 
com a área de polígono base de 650,00 m², com a 
área de implantação máxima de 379,00 m² e com 
a área bruta de construção máxima de 379,00 m² 
e 379,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 124 – Com a área de 1.691,00 m², destina-
-se à implantação de edifício de habitação unifa-
miliar com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, 
com a área de polígono base de 596,00 m², com a 
área de implantação máxima de 316,00 m² e com 
a área bruta de construção máxima de 316,00 m² 
e 316,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 125 – Com a área de 1.347,00 m², destina-
-se à implantação de edifício de habitação unifa-
miliar com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, 
com a área de polígono base de 485,00 m², com a 
área de implantação máxima de 316,00 m² e com 
a área bruta de construção máxima de 316,00 m² 
e 316,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 126 – Com a área de 1.693,00 m², destina-
-se à implantação de edifício de habitação unifa-
miliar com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, 
com a área de polígono base de 615,00 m², com a 
área de implantação máxima de 316,00 m² e com 
a área bruta de construção máxima de 316,00 m² 
e 316,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 127 – Com a área de 3.013,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 

a área de polígono base de 1.263,00 m², com a 
área de implantação máxima de 379,00 m² e com 
a área bruta de construção máxima de 379,00 m² 
e 379,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 128 – Com a área de 2.825,00 m², destina-se 
à implantação de edifício de habitação unifamiliar 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, com 
a área de polígono base de 1.093,00 m², com a 
área de implantação máxima de 379,00 m² e com 
a área bruta máxima de construção de 379,00 m² 
e 379,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 129 – Com a área de 2.122,00 m², destina-
-se à implantação de edifício de habitação unifa-
miliar com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, 
com a área de polígono base de 831,00 m², com a 
área de implantação máxima de 316,00 m² e com 
a área bruta de construção máxima de 316,00 m² 
e 316,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 130 – Com a área de 1.638,00 m², destina-
-se à implantação de edifício de habitação unifa-
miliar com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, 
com a área de polígono base de 791,00 m², com a 
área de implantação máxima de 316,00 m² e com 
a área bruta de construção máxima de 316,00 m² 
e 316,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 131 – Com a área de 1.217,00 m², destina-
-se à implantação de edifício de habitação unifa-
miliar com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, 
com a área de polígono base de 560,00 m², com a 
área de implantação máxima de 316,00 m² e com 
a área bruta de construção máxima de 316,00 m² 
e 316,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 132 – Com a área de 1.090,00 m², destina-
-se à implantação de edifício de habitação unifa-
miliar com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, 
com a área de polígono base de 467,00 m², com a 
área de implantação máxima de 316,00 m² e com 
a área bruta de construção máxima de 316,00 m² 
e 316,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 133 – Com a área de 1.076,00 m², destina-
-se à implantação de edifício de habitação unifa-
miliar com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, 
com a área de polígono base de 447,00 m², com a 
área de implantação máxima de 316,00 m² e com 
a área bruta de construção máxima de 316,00 m² 
e 316,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 134 – Com a área de 1.223,00 m², destina-
-se à implantação de edifício de habitação unifa-
miliar com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, 
com a área de polígono base de 531,00 m², com a 
área de implantação máxima de 316,00 m² e com 
a área bruta de construção máxima de 316,00 m² 
e 316,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 135 – Com a área de 1.559,00 m², destina-
-se à implantação de edifício de habitação unifa-
miliar com 3 pisos, constituídos pelos pisos -1 a 1, 
com a área de polígono base de 886,00 m², com a 
área de implantação máxima de 316,00 m² e com 
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a área bruta de construção máxima de 316,00 m² 
e 316,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
Lote 136 – Com a área de 28.285,00 m², que as-
senta na constituição de uma área verde com per-
cursos pedonais, prevendo a edificação de uma 
construção de apoio destinada a equipamento de 
utilização coletiva / serviços / comércio / habitação, 
com 3 pisos, constituídos pelos pisos -2 a 0, com 
a área de polígono base de 1.011,00 m², com a 
área de implantação máxima de 400,00 m² e com 
a área bruta de construção máxima de 400,00 m² 
e 800,00 m² para estacionamento/áreas técnicas;
De acordo com o disposto no artigo 44.º do D.L. 
555/99, de 16 de Dezembro, com a redação con-
ferida pelo DL. n.º 26/2010, de 30 de Março, as 
áreas de cedência ao domínio público municipal são 
as seguintes:
- Para arruamentos: 12.160,55 m²;
- Para passeios: 11.512,97 m²;
- Para corredor técnico: 2.322,61 m²;
- Para ciclovia: 2.331,94 m²;
- Para estacionamento: 4.799,82 m²;
- Para espaços verdes: 6.356,03 m²;
- Para postos de transformação: 64,13 m²;
- Para área técnica de apoio ao empreendimento: 
47,86m²;
As construções a realizar nos lotes objeto da pre-
sente operação de loteamento devem respeitar os 
polígonos de base (área medida ao nível do piso de 
referência - piso 0), as áreas de implantação má-
xima (medidas ao nível do piso de referência - piso 
0) e de construção máxima, o número máximo de 
pisos e a finalidade do mesmo, indicados na Planta 
da Situação Existente, Planta de Síntese, Planta de 
Acessibilidades, Planta de Cedências, Cortes Longi-
tudinais e Transversais, Perfis - Eixos, Planta – Ei-
xos, Perfil e Planta - Eixo, Rampa de Granito para 
Travessia de Peões e Estação Elevatória da Afurada 
- Lote 1 - Planta e Perfil e Regulamento de Lotea-
mento. Devem ainda dar cumprimento integral à 
demais legislação em vigor.
Verificando-se a intervenção na via pública para a 
instalação de infraestruturas em arruamentos pavi-
mentados, constitui responsabilidade do titular do 
alvará a repavimentação integral dos mesmos nas 
zonas intervencionadas.
O prazo para conclusão das obras de urbanização é 
de 24 meses.
O prazo de garantia das obras de urbanização é de 
5 anos.
A caução destinada a assegurar a boa e regular exe-
cução das obras de urbanização atinge o montante 
de 3.958.169,87 €. Foi apresentada a garantia ban-
cária n.º 00381066, datada de 11 de Novembro de 
2012, emitida pelo BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. 
no montante de 3.983.632,52€ (Três Milhões e No-
vecentos Oitenta e Três Mil e Seiscentos Trinta e 
Dois Euros e Cinquenta e Dois Cêntimos), e aceite 

por despacho de 20 de Dezembro de 2012.
Todas as áreas estão de acordo com as peças dese-
nhadas que constituem parte integrante do alvará 
de loteamento, que se encontram em arquivo nos 
serviços desta Câmara Municipal.
Dado e passado para que sirva de título ao requeren-
te e para todos os efeitos prescritos no D.L.555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redação conferida pelo 
DL. n.º 26/2010, de 30 de Março.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 20 de 
Março de 2013.
Por subdelegação, A Vereadora Mercês Ferreira.
Data de Publicitação: 01/04/2013

AVISO Nº 148/2013
Nos termos do Art.º 27.º do DL. n.º 555/99, de 16 
de dezembro, com a redação conferida pelo DL. n.º 
26/2010, de 30 de março, e de acordo com o des-
pacho do Exma. Senhora Vereadora Eng.ª Mercês 
Ferreira, de 8 de março de 2013, é emitido a MDS 
– IMOBILIÁRIA, LDª, contribuinte n.º502982390, o 
aditamento ao alvará de loteamento n.º 11/08, que 
incidiu sobre o prédio, sito na Lugar da Igreja, fre-
guesia de Madalena, descrito na 1.ª Conservatória 
do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o n.º 
02106/251105, da indicada freguesia, como abaixo 
se descreve: 
O presente aditamento titula as seguintes altera-
ções: 
O presente aditamento anula e substitui a plan-
ta de cedências, planta de síntese e perfis do 1.º 
aditamento emitido em 26 de fevereiro de 2009, 
mantendo-se inalterado tudo o mais que define o 
primitivo Alvará de Loteamento n.º11/08, de 9 de 
Junho.
Todas as áreas estão de acordo com a planta de ce-
dências, planta de síntese e perfis que fazem parte 
integrante do aditamento ao alvará de loteamento 
que se encontram em arquivo nos Serviços desta 
Câmara Municipal. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 27 de 
Março de 2013.
Por subdelegação, A Vereadora, Mercês Ferreira.
Data de Publicitação: 08/04/2013

AVISO Nº 162/2013
Nos termos do Art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, com a redação con-
ferida pelo Decreto-Lei 26/2010, de 30 de Março e 
de acordo com o despacho da Exma. Senhora Vere-
adora Engª Mercês Ferreira de 20 de Setembro de 
2012, é emitido a MARÍLIA GONÇALVES REIS, B.I. 
n.º08513669, contribuinte n.º200594117, o adita-
mento ao alvará de loteamento n.º25/88, que in-
cide sobre o lote n.º6, sito no Lugar de Guimarães 
– Rua do Capelo, freguesia de Perosinho, inscrito 
na matriz sob o artigo n.º2158 urbano e descrito 
na 2ª Conservatória do Registo Predial de Vila Nova 
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de Gaia, sob o n.º548/19880905, desanexado do 
n.º308/160287, da indicada freguesia, como abai-
xo se descreve: 
O presente aditamento titula as seguintes altera-
ções:
a) Lote alterado: Lote 6
b) Área do lote: 360,00m2
c) Área de implantação: 85,50m2
d) Área de construção: 169,50m2
e) Número de pisos acima da cota de soleira:  
2
f) Número de pisos abaixo da cota de soleira:  
1
g) Ocupação: Habitação 
Construção anexa
h) Área de implantação – garagem e/ou arrumos: 
81,30m2
i) Área de construção – garagem e/ou arrumos: 
111,80m2
Mantém-se inalterados os restantes parâme-
tros que define o primitivo alvará de loteamento 
n.º25/88 de 17 de Maio.
Todas as áreas estão de acordo com a planta de 
síntese que faz parte integrante do aditamento ao 
alvará de loteamento que se encontra em arquivo 
nos Serviços desta Câmara Municipal.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 2 de Abril 
de 2013.
Por subdelegação, A Vereadora Mercês Ferreira.
Data de Publicitação: 12/04/2013

AVISO Nº 172/2013
Nos termos do Art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, com a redação con-
ferida pelo D.L.26/2010 de 30 de Março e de acor-
do com o despacho da Exma. Senhora Vereadora 
Engª Mercês Ferreira, de 21 de Fevereiro de 2013 é 
emitido a PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS PEREI-
RA, B.I. n.º11495119, contribuinte n.º214898636, 
o aditamento ao alvará de loteamento n.º44/94, 
que incide sobre o lote n.º8, sito na Rua Padre 
Meireles, freguesia de Perosinho, inscrito na ma-
triz sob o artigo n.º1835 urbano e descrito na 2ª 
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de 
Gaia, sob o n.º1280/19950207, desanexado do 
n.º01272/070295, da indicada freguesia, como 
abaixo se descreve:
O presente aditamento titula as seguintes altera-
ções:
a) Lote alterado: Lote 8
b) Área do lote: 541,50m2 
 (Área do lote de acordo com o valor apresentado 
no levantamento topográfico) 
c) Área de implantação: 109,25m2
d) Área de construção: 209,35m2 (r/chão e andar)
e) Número de pisos acima da cota de soleira:  
2
f) Número de pisos abaixo da cota de soleira: 

1 (facultativo para garagem)
g) Ocupação: Habitação unifamiliar
Outras Construções
h) Área de implantação e de construção - garagem: 
74,45m2
i) Área de implantação e de construção - alpendre: 
35,00m2
Mantém-se inalterados os restantes parâmetros que 
define o primitivo alvará de loteamento n.º44/94 
de 14 de Dezembro.
Todas as áreas estão de acordo com a planta de 
síntese e perfis que fazem parte integrante do adi-
tamento ao alvará de loteamento que se encontram 
em arquivo nos Serviços desta Câmara Municipal.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 2 de Abril 
de 2013.
Por subdelegação, A Vereadora Mercês Ferreira.
Data de Publicitação: 18/04/2013

AVISO Nº 176/2013
Nos termos dos artigos 27.° e 48.° do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 
de março, e de acordo com o despacho da Exma. 
Senhora Vereadora Eng.ª Mercês Ferreira, de 9 de 
abril de 2013, proferido na sequência da delibera-
ção em Reunião Pública de Câmara de 29 de agosto 
de 2012, da aprovação da realização dos procedi-
mentos destinados à alteração da licença de lote-
amento n.º 35/89 de 22 de agosto, decorrente da 
necessidade de compatibilizar as suas especifica-
ções com a solução urbanística da Unidade de Exe-
cução da envolvente à Avenida até ao Mar - troço 
entre o Largo da Cabine e a Rua da Lavoura, é emi-
tido aditamento ao alvará de loteamento n.º 35/89, 
que titula as seguintes alterações:
1 - Modifica as especificações definidas no primi-
tivo alvará de loteamento para o lote 6 através da 
substituição da ocupação prevista de habitação uni-
familiar isolada de cave eventual, de rés-do- chão 
e andar, pela associação do lote 6 ao uso previs-
ta para as Áreas de Expansão Urbana de Tipologia 
Mista Tipo II, cuja edificabilidade máxima admitida 
advém do índice de construção bruto a observar - 
0,8 m2/m2.
- A integração no domínio privado municipal de 3 
parcelas de terreno destinadas a acerto de estre-
mas com os terrenos contíguos, designadas por A1, 
A2 e A3, com as áreas respetivas de 30m2, 15m2 e 
12m2. As presentes parcelas são desanexadas das 
áreas cedidas ao domínio público para alargamen-
to do arruamento, para passeio e para um troço 
da Avenida até ao Mar anteriormente designada de 
"via de acesso à cabine-praia", operação efetuada 
da seguinte forma:
a) A parcela A1 resulta da desanexação de 30 m2 
anteriormente afeta a alargamento de arruamento 
(14 m2) e passeio (16 m2).
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b) As parcelas A2 e A3 resultam respetivamente da 
desanexação de 15 m2 e 12m2 anteriormente afe-
tas ao troço da Avenida até ao Mar anteriormente 
designada de "via de acesso à cabine-praia".
3- Em resultado da integração no domínio privado 
municipal das referidas parcelas, o valor da área 
cedida ao domínio público municipal no âmbito do 
presente alvará de loteamento passa a ser estrutu-
rado da seguinte forma:
a) Para passeio: passa de 120 m2 para 104 m2;
b) Para alargamento de arruamento: passa de 615 
m2 para 601 m2;
c) Para troço da Avenida até ao Mar anteriormente 
designada de "via de acesso à cabine-praia": passa 
de 685 m2 para 658 m2.
As alterações descritas nos pontos anteriores en-
contram-se caraterizadas na planta de síntese as-
sociada à proposta de alteração da licença de lote-
amento, que constitui parte integrante do presente 
aditamento ao alvará de loteamento.
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o pri-
mitivo alvará de loteamento n.º 35/89, de 22 de 
agosto.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 9 de abril 
de 2013
Por subdelegação, A vereadora Mercês Ferreira.
Registado na Direção Municipal no dia 9 de Abril de 
2013.
Direção Municipal de Urbanismo, O Diretor munici-
pal, Arq. Carlos Bogas.
Data de Publicitação: 22/04/2013

D.2. EDITAIS

EDITAL Nº 135/2013
VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, VE-
READORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA 
DE GAIA, no uso das competências delegadas pelo 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara através do 
despacho nº. 39/PCM/2011, de 28 de junho de 
2011
Torna público que, a próxima reunião pública vai ter 
lugar no dia 24 de abril de 2013, quarta-feira, pelas 
17,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7º do Regimento 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprova-
do em reunião de 6 de novembro de 2009, os Muní-
cipes interessados em intervir no período aberto ao 
público, devem inscrever-se na receção da Câmara 
até às 17 horas da quinta-feira imediatamente an-
terior à reunião pública agendada para aquele dia 
24.04.2013.
E para constar se lavrou o presente edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 28 de março de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro,
Data de Publicitação: 01/04/2013

EDITAL nº 137/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DA 
TEIXUGUEIRA - FREGUESIA DE SANDIM 
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Vias 
Municipais e Mobilidade da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia
Torna público que, por deliberação de Câmara Mu-
nicipal, tomada na reunião de 25 de Janeiro de 
2013, foi aprovada a seguinte Postura Municipal de 
Trânsito: 
- Implementação do sinal de trânsito H4 (via públi-
ca sem saída) na rua da Teixugueira, freguesia de 
sandim.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal
Vila Nova de Gaia, 18 de Março de 2013
A Diretora Municipal de Vias Municipais e Mobilida-
de, Maria Teresa Barbosa
Data de Publicitação: 02/04/2013

EDITAL Nº 138/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DR. 
FRANCISCO SÁ CARNEIRO - FREGUESIA DE MAFA-
MUDE
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Vias 
Municipais e Mobilidade da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia.
Torna público que, por deliberação de Câmara Mu-
nicipal, tomada na reunião de 6 de Março de 2013, 
foi aprovada a seguinte Postura Municipal de Trân-
sito (reforço de sinalização):
- Colocação de sinal de sentido proibido C1, no lado 
oposto ao sinal já existente;
- Colocação de sinal de sentidos obrigatórios D2c 
na aproximação do cruzamento.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 18 de Março de 2013 
A Diretora Municipal de Vias Municipais e Mobilida-
de, Maria Teresa Barbosa.
Data de Publicitação: 02/04/2013

EDITAL Nº 139/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DOU-
TOR FERREIRA ALVES - FREGUESIA DE GULPILHA-
RES
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Vias 
Municipais e Mobilidade da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia.
Torna público que, por deliberação de Câmara Mu-
nicipal, tomada na reunião de 6 de Março de 2013, 
foi aprovada a seguinte Postura Municipal de Trân-
sito: 
Colocação de um sinal de Cedência de Passagem 
B1 – Cedência de Passagem, na Rua Doutor Ferrei-
ra Alves no entroncamento com a Rua das Mouta-
das, na freguesia de Gulpilhares.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
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afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 18 de Março de 2013.
A Diretora Municipal de Vias Municipais e Mobilida-
de, Maria Teresa Barbosa.
Data de Publicitação: 02/04/2013

EDITAL Nº 140/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA ANTIGA 
109 - FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Vias 
Municipais e Mobilidade da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia.
Torna público que, por deliberação de Câmara Mu-
nicipal, tomada na reunião de 6 de Março de 2013, 
foi aprovada a seguinte Postura Municipal de Trân-
sito:
- Na sequência da Postura Municipal de Trânsi-
to aprovada em 23 Dez. 2009, que contempla a 
colocação de sinalização vertical de cedência de 
passagem na estrada mencionada em assunto, no 
entroncamento com a Passagem de Nível da Gran-
ja, de forma a melhorar a perceção das prioridades 
(relativas à Postura Municipal de Trânsito aprova-
da em 23 Dez. 2009), do despacho da informação 
2480/13/DMM de 2013/01/21 e às exíguas dimen-
sões da berma da estrada (o que dificulta a coloca-
ção de sinalização com luzes), propõe-se a coloca-
ção sinalização vertical (6 sinais) e implementação 
de sinalização horizontal, de forma a reforçar a 
perceção das prioridades, que atualmente no local 
é apenas constituída por dois sinais verticais de ce-
dência de passagem com adicional a 50m.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal 
Vila Nova de Gaia, 15 de março de 2013.
A Diretora Municipal de Vias Municipais e Mobilida-
de, Maria Teresa Barbosa.
Data de Publicitação: 02/04/2013

EDITAL Nº 141/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - PASSAGEM 
DE PEÕES NA AVENIDA SACADURA CABRAL - FRE-
GUESIA DE ARCOZELO
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Vias 
Municipais e Mobilidade da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia.
Torna público que, por deliberação de Câmara Mu-
nicipal, tomada na reunião de 6 de março de 2013, 
foi aprovada a seguinte Postura Municipal de Trân-
sito: 
- Colocação de sinais verticais A16a (passagem de 
peões) a cerca de 150m da travessia em ambos os 
sentidos de circulação na Avenida Sacadura Cabral. 
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 21 de março de 2013.
A Diretora Municipal de Vias Municipais e Mobilida-
de, Maria Teresa Barbosa

Data de Publicitação: 02/04/2013

EDITAL Nº 142/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NAS RUAS DR. 
ALFREDO FARIA MAGALHÃES E NOVA DE SÃO SAL-
VADOR - FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Vias 
Municipais e Mobilidade da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia.
Torna público que, por deliberação de Câmara Mu-
nicipal, tomada na reunião de 6 de Março de 2013, 
foi aprovada a seguinte Postura Municipal de Trân-
sito: 
- Implementação de três passadeiras e respetiva 
sinalização vertical, sendo duas (2) na Rua Dr. Al-
fredo Faria Magalhães e uma (1) na Rua Nova de 
São Salvador.
- Recolocação de espelho em frente à saída da Rua 
Nova de São Salvador.
- Implementação de dois sinais verticais I8 – pré-
-sinalização de travessia de crianças.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 19 de Março de 2013. 
A Diretora Municipal de Vias Municipais e Mobilida-
de, Maria Teresa Barbosa.
Data de Publicitação: 02/04/2013

EDITAL Nº 143/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DOU-
TOR FERREIRA ALVES - FREGUESIA DE GULPILHA-
RES
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Vias 
Municipais e Mobilidade da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia
Torna público que, por deliberação de Câmara Mu-
nicipal, tomada na reunião de 6 de Março de 2013, 
foi aprovada a seguinte Postura Municipal de Trân-
sito: 
- Colocação de sinalização de proibição C13 – proi-
bição de exceder a velocidade máxima de 30 Km/
hora, na Rua Doutor Ferreira Alves entre a Rua das 
Marinhas e o nº.755, na freguesia de Gulpilhares.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal 
Vila Nova de Gaia, 18 de Março de 2013 
A Diretora Municipal de Vias Municipais e Mobilida-
de, Maria Teresa Barbosa
Data de Publicitação: 02/04/2013

EDITAL Nº 144/2013
VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, VE-
READORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR DESPA-
CHO Nº. 39/PCM/2011, DE 28 DE JUNHO, 
FAZ SABER que nos termos do art.º 91º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, se faz publicidade à 
Minuta da Ata nº 07 respeitante à Reunião Pública 
realizada no dia 27 de março de 2013, aprovada 
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nos termos do disposto no art.º 27º do CPA, no 
nº. 3 do art.º 92º da Lei nº 169/99, de 18 de se-
tembro, na redação dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 
11 de janeiro, bem como do nº. 1 do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo em sua reunião de 2009/11/06. 
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 01 de abril de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro.
Data de Publicitação: 03/04/2013

EDITAL Nº 147/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 
de novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
em 6 de novembro de 2009. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 28 de Março 
de 2013, e nos termos do disposto no artigo 27.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a 
redação conferida pelo DL. n.º 26/2010, de 30 de 
março, que foi apresentado um pedido de alteração 
da licença de loteamento n.º71/82 para o lotes D 
e E requerido em nome de Maria Fernanda Mar-
ques de Oliveira, que tem como objetivo a fusão 
dos lotes D e E, associando para a caraterização do 
lote as especificações da obra licenciada para o lo-
cal ao abrigo do nosso processo obras particulares 
n.º 324/87.
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º, ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 699/13 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, 
E.E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
A Vereadora do Urbanismo, Mercês Ferreira.
 

EDITAL Nº 149/2013
(PROC.º N° 0702/2011- DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho n° 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n° 1 do ar-
tigo 70° do Código do Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através de fiscalização efetu-
ada pelos Serviços de Higiene Pública da Direção 
Municipal da Presidência e da Sustentabilidade Am-
biental, fica notificado o Exmo. Senhor GIOVANY 
MANUEL NICOLAU GONGA, residente na Rua Fonte 
dos Arrependidos, n.º 726 - 3.° Dt.º. - Frente, fre-
guesia de Mafamude, deste concelho, e na qualida-
de de detentor dum canídeo aí alojado, a proceder 
em conformidade com a legislação e prazos abai-
xo referenciados, contados da data de afixação do 
presente edital nos locais de estilo (bem como na 
porta de acesso à habitação e hall de entrada do 
prédio).
De acordo com a legislação em vigor, n.º 1 do ar-
tigo 2° da Portaria n.º 421/2004 de 24 de abril de 
2004, deverá proceder no prazo de TRINTA DIAS 
ao registo e licenciamento do respetivo canídeo na 
junta de freguesia da área da sua residência, cons-
tituindo o não cumprimento deste obrigação legal 
contra ordenação punível pela alínea a), n.º 1 e n.º 
2 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.º 314/2003 de 17 
de dezembro, com coima que vai desde o montante 
mínimo de € 50,00 e máximo de € 3 740,00 para 
pessoas singulares ou € 44 890,00 para pessoas 
coletivas, podendo ainda estar sujeito a perda do 

Data de Publicitação: 08/04/2013 
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animal a favor do ESTADO.
- Prèvê o n.º 1 do artigo 2.° da Portaria n.º 
421/2004 de 24/04 (Obrigatoriedade de registo e 
licenciamento).
"Os detentores de cães entre 3 e 6 meses de idade 
são obrigados a proceder ao seu registo e licencia-
mento na junta de freguesia da área do seu domi-
cílio ou sede."
- Prevê o n.º 2 do artigo 14.° do DL. n.º 314/2003 
de 17/12 (Contra ordenações).
"Constitui contra ordenação, punível pelo presiden-
te da junta de freguesia da área da prática da infra-
ção, com coima cujo montante mínimo é de € 50,00 
e máximo de € 3 740,00 ou € 44 890,00, consoante 
o agente seja pessoa singular ou coletiva, a falta de 
registo de cães previsto no Regulamento de Regis-
to, Classificação e Licenciamento de Cães e Gatos, 
salvo se sanção mais grave não lhe for aplicável por 
legislação especial."
Deve ainda e de IMEDIATO tomar medidas adequa-
das relativamente às condições de alojamento do 
mesmo animal, de forma a garantir devidamente 
boas condições de higiene e ausência de riscos hí-
gio-sanitários, podendo em caso de incumprimento 
e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 3.° 
do Decreto-Lei n.º 314/2003 de 17 de Dezembro, 
a Câmara Municipal determinar a retirada deste, 
sem prejuízo de aplicação do disposto em termos 
de matéria de contra ordenação, nomeadamente 
do previsto na alínea c) do n.º 3 do artigo 14.° do 
mesmo diploma legal.
- Prevê o n.º 1 do artigo 3.° do DL. n.º 314/2003 
de 17/12 (Detenção de cães e gatos).
"O alojamento de cães e gatos em prédios urba-
nos, rústicos ou mistos, fica sempre condicionado à 
existência de boas condições do mesmo e ausência 
de riscos hígio-sanitários relativamente à conspur-
cação ambiental e doenças transmissíveis ao ho-
mem.
- Prevê a alínea c) do n.º 3 do art.º 14,° do DL. n.º 
314/2003 de 17/12 (Contra ordenações).
"Constitui contra ordenação, punível pelo diretor 
geral de Veterinária, com coima cujo montante mí-
nimo é de € 50,00 e máximo de € 3 740,00 ou € 44 
890,00, consoante o agente seja pessoa singular 
ou coletiva,"
"A permanência de cães e gatos em habitações e 
terrenos anexos em desrespeito pelas condições 
previstas no artigo 3.°"
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 07 de março de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro.
Data de Publicitação: 08/04/2013

EDITAL Nº 150/2013
(Artigo 70º, n.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo)
MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, VERE-
ADORA DO PELOURO E ADJUNTA DO PRESIDENTE 
DA CÂMARA, NO USO DAS COMPETÊNCIAS DE-
LEGADAS PELO EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA, POR 
DESPACHO N.º 71/2009 DE 06/11/2009:
Faz saber que, através do presente edital, ficam no-
tificados os HERDEIROS DE MANUEL BEIRA PERES 
RICON E DEMAIS INTERESSADOS no que concer-
ne à edificação sita na Rua Particular das Regadas, 
n.ºs 67, 1.2 esq., freguesia de Santa Marinha deste 
município, que por meu despacho de 4 de outubro 
de 2012 e em cumprimento do disposto no artigo 
106º, n.º 1, do Regime Jurídico da Urbanização e 
da Edificação (RJUE, aprovado elo DL 555/99 de 16 
de dezembro, com as alterações introduzidas pelo 
DL 26/2010 de 30 de março), foi ordenada a remo-
ção da marquise que encerra a varanda da fração 
sita na morada indicada em epígrafe, por ter sido 
executada ilegalmente.
Para cumprimento voluntário desta ordem foi con-
cedido a V. Exas. um prazo de 45 dias, findo o qual 
serão adotados os procedimentos legais necessá-
rios.
Vila Nova de Gaia, 25 de março de 2013 
Por delegação de competências, A Vereadora, Mer-
cês Ferreira.
Data de Publicitação: 08/04/2013

EDITAL Nº 153/2013
VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, VE-
READORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR DESPA-
CHO Nº. 39/PCM/2011, DE 28 DE JUNHO, 
FAZ SABER que nos termos do art.º 91º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, se faz publicidade à 
Ata nº 05 respeitante à Reunião Pública realizada 
no dia 27 de fevereiro de 2013, aprovada nos ter-
mos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 3 do 
art.º 92º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, 
na redação dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
janeiro, bem como do nº. 1 do art.º 11º do Regi-
mento desta Câmara Municipal, aprovado pelo Exe-
cutivo em sua reunião de 2009/11/06. 
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 05 de abril de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro.
Data de Publicitação: 09/04/2013

EDITAL Nº 154/2013
VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, VE-
READORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR DESPA-
CHO Nº. 39/PCM/2011, DE 28 DE JUNHO, 
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FAZ SABER que nos termos do art.º 91º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, se faz publicidade à 
Ata nº 06 respeitante à Reunião Ordinária realizada 
no dia 06 de março de 2013, aprovada nos termos 
do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 3 do art.º 
92º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na reda-
ção dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
bem como do nº. 1 do art.º 11º do Regimento des-
ta Câmara Municipal, aprovado pelo Executivo em 
sua reunião de 2009/11/06. 
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 05 de abril de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro.
Data de Publicitação: 09/04/2013

EDITAL Nº 155/2013
VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, VE-
READORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR DESPA-
CHO Nº. 39/PCM/2011, DE 28 DE JUNHO, 
FAZ SABER que nos termos do art.º 91º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, se faz publicidade à 
Minuta da Ata nº 08 respeitante à Reunião Ordiná-
ria realizada no dia 03 de abril de 2013, aprovada 
nos termos do disposto no art.º 27º do CPA, no 
nº. 3 do art.º 92º da Lei nº 169/99, de 18 de se-
tembro, na redação dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 
11 de janeiro, bem como do nº. 1 do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo em sua reunião de 2009/11/06. 
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 05 de abril de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro.
Data de Publicitação: 09/04/2013

EDITAL Nº 156/2013
VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, VE-
READORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR DESPA-
CHO Nº. 39/PCM/2011, DE 28 DE JUNHO, 
FAZ SABER que nos termos do art.º 91º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, se faz publicidade à 
Ata nº 02 respeitante à Reunião Extraordinária re-
alizada no dia 23 de janeiro de 2013, aprovada nos 
termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 3 
do art.º 92º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, 
na redação dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
janeiro, bem como do nº. 1 do art.º 11º do Regi-
mento desta Câmara Municipal, aprovado pelo Exe-
cutivo em sua reunião de 2009/11/06.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação.

Vila Nova de Gaia, 09 de abril de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro.
Data de Publicitação: 10/04/2013

EDITAL Nº 158/2013
VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, VE-
READORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR DESPA-
CHO Nº. 39/PCM/2011, DE 28 DE JUNHO, 
FAZ SABER que nos termos do art.º 91º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, se faz publicidade à 
Ata nº 03 respeitante à Reunião Pública realizada 
no dia 23 de janeiro de 2013, aprovada nos termos 
do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 3 do art.º 
92º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na reda-
ção dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
bem como do nº. 1 do art.º 11º do Regimento des-
ta Câmara Municipal, aprovado pelo Executivo em 
sua reunião de 2009/11/06.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação.
Vila Nova de Gaia, 09 de abril de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro.
Data de Publicitação: 10/04/2013

EDITAL Nº 159/2013
VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, VE-
READORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR DESPA-
CHO Nº. 39/PCM/2011, DE 28 DE JUNHO, 
FAZ SABER que nos termos do art.º 91º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, se faz publicidade à 
Ata nº 04 respeitante à Reunião Ordinária realiza-
da no dia 06 de fevereiro de 2013, aprovada nos 
termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 3 
do art.º 92º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, 
na redação dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
janeiro, bem como do nº. 1 do art.º 11º do Regi-
mento desta Câmara Municipal, aprovado pelo Exe-
cutivo em sua reunião de 2009/11/06.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação.
Vila Nova de Gaia, 09 de abril de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro.
Data de Publicitação: 10/04/2013

EDITAL Nº 160/2013
(PROC.º Nº 0591/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efetu-
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ada pelos Serviços de Higiene Pública da Direcção 
Municipal da Presidência e da Sustentabilidade Am-
biental, que tendo-se constatado que o terreno sito 
na Rua 14 de Outubro, junto ao n.º 168, freguesia 
de, deste concelho, se encontra coberto de densa 
e variada vegetação, está consequentemente sem 
qualquer tipo de manutenção, constituindo perigo 
de incêndio, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 04 de março de 2013.
A Vereadora do Pelouro, Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira.
Data de Publicitação: 10/04/2013

EDITAL Nº 161/2013
(PROC.º Nº 0666/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 

Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efe-
tuada pelos Serviços de Higiene Pública da Direc-
ção Municipal da Presidência e da Sustentabilidade 
Ambiental, que tendo-se constatado que o terre-
no sito junto à Rua Nossa Senhora do Livramento, 
Vereda 11, n.º 50, freguesia de, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo em caso de incêndio, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 04 de março de 2013.
A Vereadora do Pelouro, Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira.
Data de Publicitação: 10/04/2013
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EDITAL Nº 163/2013
(PROC.º Nº 0727/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, através da Fiscalização efetuada 
pelos Serviços de Higiene Pública da Direcção Muni-
cipal da Presidência e da Sustentabilidade Ambien-
tal, que tendo-se constatado que o terreno locali-
zado na Rua Catorze de Outubro, junto ao nº 168, 
freguesia de Mafamude, deste concelho, se encon-
tra coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo risco de incêndio e/ou saúde pública 
e consequentemente perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 

teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 04 de março de 2013
A Vereadora do Pelouro, Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira.
Data de Publicitação: 10/04/2013

EDITAL Nº 164/2013
(PROC.º nº 1062/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n º1 do ar-
tigo 70º do Código do Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efe-
tuada pelos Serviços de Higiene Pública da Dire-
ção Municipal da Presidência e da Sustentabilidade 
Ambiental, que tendo-se constatado que o terreno 
localizado na Tv. Particular de Santo António, norte 
do n.º 46, freguesia de Santa Marinha, deste con-
celho, não cumpre os critérios de gestão de com-
bustível, relativos aos estratos arbóreo, arbustivo 
e subarbustivo, definidos no Anexo do Decreto-Lei 
nº 124/2006 de 28 de junho, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 de 14 de 
janeiro, está consequentemente em incumprimen-
to do disposto no nº 2 do artigo 15º do mesmo 
diploma legal, constituindo assim risco de incêndio 
e perigo para pessoas e bens.
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham terre-
nos confinantes a edificações, designadamente ha-
bitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta daquelas edificações ou instalações, medida a 
partir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante.”
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Muni-
cípio, com base no disposto no nº 3 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de junho, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 
de 14 de janeiro, proceder à notificação do(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
em causa, no sentido de dar execução aos respeti-
vos trabalhos de gestão de combustível.
Deve consequentemente ser assegurado o respe-
tivo corte do material vegetal, numa faixa de 50 
metros, relativamente à alvenaria exterior dos edi-
fícios confinantes, incluindo o abate e/ou poda das 
árvores existentes no terreno que não cumprem os 
critérios 1 –A e 1 – B do Anexo ao respetivo di-
ploma legal, não podendo ainda ocorrer quaisquer 
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acumulações de substâncias combustíveis, como 
lenha, madeira ou sobrantes vegetais, e de outras 
substâncias altamente inflamáveis.
 - Prevê o critério 1 – A do Decreto-Lei n.º 124/2006 
de 28/06
“No estrato arbóreo, a distância entre as copas das 
árvores deve ser no mínimo de 4 metros e a des-
ramação deve ser de 50% da altura da árvore até 
que esta atinja os 8 metros, altura a partir da qual 
a desramação deve alcançar no mínimo 4 metros 
acima do solo.”
- Prevê o critério 1 – B do Decreto-Lei n.º 124/2006 
de 28/06
“As copas das árvores e dos arbustos deverão estar 
distanciados no mínimo 5 metros da edificação e 
nunca se poderão projetar sobre o seu telhado.”
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do De-
creto-Lei nº 124/2006 de 28 de junho, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 17/2009 
de 14 de janeiro, constitui contra ordenação puní-
vel pelo nº 1 do artigo 38º do mesmo Decreto-Lei, 
com coima graduada de 140,00 € a 5.000,00 €, no 
caso de praticado por pessoa singular, e de 800,00 
€ a 60.000,00 €, no caso de pessoas coletivas.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 07 de março de 2013
A Vereadora do Pelouro, Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira.
Data de Publicitação: 10/04/2013

EDITAL Nº 165/2013
(PROC.º Nº 0443/2011 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do arti-
go 70º do Código do Procedimento Administrativo e 
por este meio que, através da Fiscalização efetuada 
pelos Serviços de Higiene Pública da Direcção Muni-
cipal da Presidência e da Sustentabilidade Ambien-
tal, que tendo-se constatado que o lote de terreno 
(lote n.º 5), localizado na Rua Fernando da Cunha 
Ferraz, freguesia de Santa Marinha, deste conce-
lho, se encontra coberto de densa e variada vege-
tação, está consequentemente sem qualquer tipo 
de manutenção, constituindo perigo de incêndio 
e/ou saúde pública e perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 

artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contra ordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o lote de terreno em causa, no sentido de 
dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 07 de março de 2013.
A Vereadora do Pelouro, Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira.
Data de Publicitação: 11/04/2013

EDITAL Nº 166/2013
DRA. VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEI-
RO, Vereadora Adjunta do Presidente deste Mu-
nicípio, no uso das competências delegadas pelo 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, por despacho n.º 39/PCM/2011 
de 28 de Junho.
Faz saber, que fica por este meio notificado ALEXAN-
DRU BANULESCU, com última residência conhecida 
na Rua das Mercês, n.º 95 - 3.° Dt.º - Porto, na 
qualidade de proprietário, conforme consta no re-
gisto da Conservatória do Registo de Automóveis, 
de que a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia re-
moveu no dia 21/01/2013, ao abrigo do art.º 50°, 
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n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da Rua Rui 
de Pina, freguesia de Mafamude, para o Estaleiro 
Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 
Opel, modelo Vectra, com a matrícula 59-01-GN.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.° do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Vila Nova de Gaia, 27 de março de 2013.
PROC. VA002/13
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, A Verea-
dora com competência delegada, Dra. Veneranda 
de Lurdes Barbosa Carneiro.
Data de Publicitação: 11/04/2013

EDITAL Nº 168/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 
de novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
em 6 de novembro de 2009. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 2 de Abril de 
2013, e nos termos do disposto no artigo 27.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com 
a redação conferida pelo DL. n.º 26/2010, de 30 
de março, que foi apresentado um pedido de al-
teração da licença de loteamento n.º47/88 para o 
lote n.º12, requerido em nome de LUÍSA ALEXAN-
DRA LOPES FIGUEIREDO, que tem como objetivo 
a alteração do uso, de habitação unifamiliar para 
serviços (r/chão e andar para serviços e cave para 
armazenagem), alteração da área de implantação, 
de 70,00m2 para 107,30m2, alteração da área de 
construção, de 343,00m2 para 309,60m2 e alte-
ração da área de implantação e de construção do 
anexo, de 28,00m2 para 51,40m2.
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º4329/12 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, 
E.E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
A vereadora do urbanismo, Mercês Ferreira.

Data de Publicitação: 18/04/2013

EDITAL Nº 170/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DE 
ACESSO AO BAIRRO DO CAVACO - FREGUESIA DE 
AFURADA
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Vias 
Municipais e Mobilidade da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia
Torna público que, por deliberação de Câmara 
Municipal, tomada na reunião de 27 de Março de 
2013, foi aprovada a seguinte Postura Municipal de 
Trânsito: 
- Implementação de Sinal de Proibição C2 – Trân-
sito Proibido com o adicional “exceto a moradores, 
viaturas de emergência e de recolha de R.S.U.”.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal 
Vila Nova de Gaia, 03 de Abril de 2013  
A Diretora Municipal de Vias Municipais e Mobilida-
de, Maria Teresa Barbosa.
Data de Publicitação: 15/04/2013

EDITAL Nº 174/2013
Dr.ª VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, 
Vereadora Adjunta do Presidente deste Município, 
no uso das competências delegadas pelo Exmo. Se-
nhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia, por despacho n°. 39/PCM/2011, de 28 de 
Junho.
Faz saber, que fica por este meio notificada ANA 
ABIGAIL CARDOSO FONSECA, arrendatária que foi 
da habitação sita na Rua Padre Joaquim Faria, n.º 
41 – 1º Esq.°- Trs., freguesia de Vilar de Ando-
rinho, deste concelho, para no prazo de 8 (oito) 
dias seguidos, contados a partir do dia 11 de Abril, 
proceder ao levantamento de todos os seus bens 
ali depositados, na sequência do Despejo, devendo 
para tal dirigir-se à Gaiurb, urbanismo e habitação, 
EEM, sob pena, de não o fazendo serem os mesmos 
considerados perdidos a favor deste Município.
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
Vila Nova de Gaia, 08 de abril de 2013
Data de Publicitação: 18/04/2013

EDITAL Nº 175/2013
(Art.º 70.0, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
DRA. VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEI-
RO, Vereadora Adjunta do Presidente deste Mu-
nicípio, no uso das competências delegadas pelo 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, por despacho n° 39/PCM/2011, 
de 28 de junho.
Faz saber que através do presente Edital, fica no-
tificado JORGE SILVA MOURÃO, com residência 
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indicada na Rua Estado da índia, n.º 702 - bloco 
B - r/c frt., freguesia de Mafamude, deste Municí-
pio, do teor do ofício ref.: 229/12 sec, datado de 
08-10-2012, da Direcção Municipal de Bombeiros 
e Protecção Civil, bem como do teor da informação 
n.º 099 - 12/GTF, datada de 4 de outubro de 2012, 
que se anexam ao Edital, e que dele fazem parte 
integrante.
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
Vila Nova de Gaia, 4 de abril de 2013.
A Vereadora com competência, Veneranda Barbosa.
 

EDITAL Nº 178/2013
(PROC.º Nº 0489/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efetu-
ada pelos Serviços de Higiene Pública da Direcção 
Municipal da Presidência e da Sustentabilidade Am-
biental, que tendo-se constatado que o terreno sito 
Travessa da Herdade, traseiras do n.º 83, freguesia 
de, deste concelho, não cumpre os critérios de ges-
tão de combustível, relativos aos estratos arbustivo 
e subarbustivo, definidos no Anexo do Decreto-Lei 
nº 124/2006 de 28 de Junho, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 de 14 de 
Janeiro, está consequentemente em incumprimen-
to do disposto no nº 2 do artigo 15º do mesmo 
diploma legal, constituindo assim risco de incêndio 
e perigo para pessoas e bens.
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Muni-
cípio, com base no disposto no nº 3 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com as al-

Data de Publicitação: 18/04/2013 
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terações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 
de 14 de Janeiro, proceder à notificação do(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
em causa, no sentido de dar execução aos respeti-
vos trabalhos de gestão de combustível.
Deve ser assegurado o respetivo corte do material 
vegetal, numa faixa de 50 metros, relativamente 
à alvenaria exterior dos edifícios confinantes, não 
podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações de 
substâncias combustíveis, como lenha, madeira ou 
sobrantes vegetais, bem como outras substâncias 
altamente inflamáveis.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 04 de março de 2013.
A Vereadora do Pelouro, Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira.
Data de Publicitação: 23/04/2013

EDITAL Nº 179/2013
(PROC.º Nº 0799/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, através da Fiscalização efetuada 
pelos Serviços de Higiene Pública da Direcção Muni-
cipal da Presidência e da Sustentabilidade Ambien-
tal, que tendo-se constatado que o terreno sito na 
Rua Nossa Senhora da Conceição, entre o n.º 75 e 
o n.º 109, freguesia de, deste concelho, se encon-
tra coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo de incêndio, violando o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmen-
te em vigor, sendo que a infração ao aí disposto, 
constitui contraordenação passível de aplicação de 
coima.-

Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 04 de março de 2013.
A Vereadora do Pelouro, Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira.
Data de Publicitação: 23/04/2013

EDITAL Nº 180/2013
(PROC.º Nº 0819/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 
70º do Código do Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno localizado nas traseiras das habi-
tações sitas na Tv. do Mirante, freguesia de Canelas, 
deste concelho, a proceder à gestão de combustí-
vel, relativos aos estratos arbustivo, subarbustivo e 
arbóreo, no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do refe-
rido terreno não cumprir os respetivos critérios de 
gestão de combustível definidos no Anexo do De-
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creto-Lei nº 124/2006 de 28 de junho, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 
de 14 de janeiro, estando consequentemente em 
incumprimento do disposto no nº 2 do artigo 15º 
do mesmo diploma legal, constituindo assim risco 
de incêndio e perigo para pessoas e bens.
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham terre-
nos confinantes a edificações, designadamente ha-
bitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta daquelas edificações ou instalações, medida a 
partir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante.”
Consistem os respetivos trabalhos no corte do ma-
terial vegetal numa faixa de 50 metros relativamen-
te à alvenaria exterior das edificações confinantes, 
bem como deve ser assegurado que as copas das 
árvores e dos arbustos estejam no mínimo distan-
ciadas das edificações 5 metros, não podendo ain-
da ocorrer quaisquer acumulações de substâncias 
combustíveis, como lenha, madeira ou sobrantes 
vegetais, e de outras substâncias altamente infla-
máveis.
Decorrido o período estipulado no parágrafo ante-
rior, e, em caso de incumprimento desta notifica-
ção, a Câmara Municipal realizará os trabalhos de 
gestão de combustível, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno, obrigado a res-
sarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias após a comunicação do montante correspon-
dente da operação realizada. A falta de pagamento 
neste prazo dá lugar à cobrança de dívida através 
de processo de execução fiscal, nos termos do Có-
digo do Procedimento Administrativo e do Código 
do Processo Tributário (Artigo 21º do Decreto-Lei 
nº 124/2006 de 28 de junho).
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do De-
creto-Lei nº 124/2006 de 28 de junho, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 17/2009 
de 14 de janeiro, constitui contra ordenação puní-
vel pelo nº 1 do artigo 38º do mesmo Decreto-Lei, 
com coima graduada de 140,00 € a 5.000,00 €, no 
caso de praticado por pessoa singular, e de 800,00 
€ a 60.000,00 €, no caso de pessoas coletivas.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 26 de março de 2013.
A Vereadora do Pelouro, Maria Mercês Duarte Ra-

mos Ferreira.
Data de Publicitação: 23/04/2013

EDITAL Nº 181/2013
(PROC.º Nº 0003/2013 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do ar-
tigo 70º do Código do Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efe-
tuada pelos Serviços de Higiene Pública da Dire-
ção Municipal da Presidência e da Sustentabilidade 
Ambiental, que tendo-se constatado que o terreno 
localizado no gaveto da Rua do Carregal com a Tv. 
do Carregal, freguesia de Canelas, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegeta-
ção, está consequentemente sem qualquer tipo de 
manutenção, constituindo perigo de incêndio e/ou 
saúde pública, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contra ordena-
ção passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
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12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 07 de março de 2013
A Vereadora do Pelouro, Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira.
Data de Publicitação: 23/04/2013

EDITAL Nº 182/2013
(PROC.º Nº 0920/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efe-
tuada pelos Serviços de Higiene Pública da Direc-
ção Municipal da Presidência e da Sustentabilidade 
Ambiental, que tendo-se constatado que o terreno 
sito na Rua do Carregal, junto ao n.º 283, freguesia 
de, deste concelho, se encontra coberto de densa 
e variada vegetação (matos e silvas) próximas de 
algumas edificações, está consequentemente sem 
qualquer tipo de manutenção, constituindo perigo 
face às habitações vizinhas e consequentemente 
perigo para pessoas e bens, violando o disposto no 
artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamen-
to Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em 
vigor, sendo que a infração ao aí disposto, constitui 
contraordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.

De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 04 de março de 2013.
A Vereadora do Pelouro, Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira.
Data de Publicitação: 23/04/2013

EDITAL Nº 183/2013
CONSULTA PÚBLICA

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MU-
NICIPAL DE TAXAS E COMPENSAÇÕES URBANÍSTI-
CAS DE VILA NOVA DE GAIA
Torna-se público que, em conformidade com o dis-
posto no artigo 118.º do Código do Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
442/91, de 15.11, se encontra em apreciação pú-
blica pelo prazo de 30 dias úteis a contar da data da 
publicação no Diário da República, o projeto de al-
teração ao Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas, aprovado em 09.04.2013. 
As sugestões e pareceres deverão ser enviados, 
dentro do prazo referido, em carta dirigida à dire-
ção municipal de assuntos jurídicos - divisão muni-
cipal de consultadoria jurídica - Apartado 239, 4431 
-903, Vila Nova de Gaia.
Vila Nova de Gaia, 19 de abril de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro.
Data de Publicitação: 23/04/2013

EDITAL Nº 185/2013
VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, VE-
READORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR DESPA-
CHO Nº. 39/PCM/2011, DE 28 DE JUNHO, 
FAZ SABER que nos termos do art.º 91º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, se faz publicidade à 
Minuta da Ata nº 09 respeitante à Reunião Extraor-
dinária realizada no dia 22 de Abril de 2013, apro-
vada nos termos do disposto no art.º 27º do CPA, 
no nº. 3 do art.º 92º da Lei nº 169/99, de 18 de se-
tembro, na redação dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 
11 de janeiro, bem como do nº. 1 do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo em sua reunião de 2009/11/06.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 24 de Abril de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro.
Data de Publicitação: 26/04/2013
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EDITAL Nº 187/2013
CONSULTA PÚBLICA

PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO IN-
TERNO DA FEIRA GROSSISTA DOS CARVALHOS
Torna -se público que, em conformidade com o dis-
posto no artigo 118.° do Código do Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
442/91, de 15.11, se encontra em apreciação pú-
blica pelo prazo de 30 dias úteis a contar da data 
da publicação no Diário da República, o projeto de 
alteração ao Regulamento Interno da Feira Grossis-
ta dos Carvalhos, aprovado em 16.04.2013. As su-
gestões e pareceres deverão ser enviados, dentro 
do prazo referido, em carta dirigida à direção mu-
nicipal de assuntos jurídicos — divisão municipal de 
consultadoria jurídica — Apartado 239, 4431 -903, 
Vila Nova de Gaia.
Vila Nova de Gaia, 29 de abril de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro.
Data de Publicitação: 29/04/2013

EDITAL Nº 188/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DOS 
FRADES - FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Vias 
Municipais e Mobilidade da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia
Torna público que, por deliberação de Câmara 
Municipal, tomada na reunião de 27 de Março de 
2013, foi aprovada a seguinte Postura Municipal de 
Trânsito:
IMPLEMENTAÇÃO DE SENTIDO ÚNICO (ASCEN-
DENTE) NA RUA DOS FRADES, ENTRE A RUA QUIN-
TA DOS FRADES E A RUA GASPAR DA COSTA LEITE, 
FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 09 de abril de 2013
A Diretora Municipal de Vias Municipais e Mobilida-
de, Maria Teresa Barbosa.
Data de Publicitação: 29/04/2013

EDITAL Nº 189/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA VL10 - 
FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Vias 
Municipais e Mobilidade da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia
Torna público que, por deliberação de Câmara 
Municipal, tomada na reunião de 27 de março de 
2013, foi aprovada a seguinte Postura Municipal de 
Trânsito:
De forma a melhorar a perceção da curva existen-
te, que antecede a Rua do Bolhão, propõe-se que 
à sinalização existente se acrescente a indicada no 
esquema em anexo.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal.

Vila Nova de Gaia, 8 de abril de 2013.
A Diretora Municipal de Vias Municipais e Mobilida-
de, Maria Teresa Barbosa.
 

EDITAL Nº 190/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 
de novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
em 6 de novembro de 2009. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 22 de Abril de 
2013, e nos termos do disposto no artigo 27.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a 
redação conferida pelo DL. N.º 26/2010, de 30 de 
março, que foi apresentado um pedido de altera-
ção da licença de loteamento n.º15/97 para o lote 
n.º41, requerido em nome de ISABEL MARIA SAN-
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TOS COSTA, que tem como objetivo a alteração da 
área de implantação, de 137,00m2 para 141,62m2 
e alteração da área de construção, de 411,00m2 
para 402,39m2.
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º, ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias.
O processo n.º1367/13 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, 
E.E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
A Vereadora do Urbanismo, Mercês Ferreira.

 

EDITAL Nº 191/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 
de novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
em 6 de novembro de 2009. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 16 de abril 
de 2013, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do DL. N.º 555/99, de 16 de dezembro, com a re-
dação conferida pelo DL. N.º 26/2010, de 30 de 
março, que foi apresentado um pedido de alteração 
da licença de loteamento n.º 23/90 para os lotes 
n.ºs 72 e 73, requerido em nome de Nuno Filipe 

Soares Ferreira Pereira, que tem como objetivo a 
correção da área dos lotes em face de levantamen-
to topográfico efetuado no local verificando-se que 
o lote n.º 72 apresenta a área de 990,12m2 ao 
invés de 795,00m2, e o lote n.º 3 tem a área de 
1.097,95m2 em vez de 988,00m2 anteriormente 
titulada. Propõe-se ainda uma ligeira redução da 
área de implantação e de construção relativamen-
te a construção titulada para o lote n.º 73, bem 
como a proposta de corpo de anexos no lote n.º 
72, com uma área de implantação e de construção 
de 53,45m2, mantendo a implantação e a área de 
construção já prevista no alvará de loteamento em 
vigor.
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º, ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 1540/12 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, 
E.E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
A Vereadora do Urbanismo, Mercês Ferreira.
 

EDITAL Nº 193/2013
DRA. VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEI-
RO, Vereadora Adjunta do Presidente deste Mu-
nicípio, no uso das competências delegadas pelo 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, por despacho n.º 39/PCM/2011 
de 28 de Junho.
Faz saber, que fica por este meio notificada a fir-
ma "INTERMOTOR - AUTOMÓVEIS, LDA", com úl-

Data de Publicitação: 29/04/2013 

Data de Publicitação: 29/04/2013 
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tima sede conhecida na Rua da Palmeira, n.º 225, 
Mafamude, na qualidade de proprietário/locatário, 
conforme consta no registo da Conservatória do 
Registo de Automóveis, de que a Polícia Municipal 
de Vila Nova de Gaia removeu no dia 12/07/2012, 
ao abrigo do art.º 163°, n.º 1 alínea f) do Código 
da Estrada, da Rua das Carvalhas, na Freguesia de 
Oliveira do Douro, para o Estaleiro Municipal, sito 
na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, o 
veículo Ligeiro de Passageiros, marca Ford, modelo 
Escort, com a matrícula 79-46-BJ.
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.° do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Vila Nova de Gaia, 12 de Abril de 2013
PROC. VA190/12
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, A Verea-
dora com Competência Delegada, Dra. Veneranda 
de Lurdes Barbosa Carneiro.
Data de Publicitação: 30/04/2013

EDITAL Nº 194/2013
(PROC.º n° 0878/2012 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho n° 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n° 1 do artigo 
70° do Código de Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno localizado na Rua de São Ma-
mede, contíguo aos n.ºs 1773 /1781, freguesia de 
Serzedo, deste concelho, a proceder à limpeza do 
mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto no artigo 33° e alínea b) do 
artigo 49° do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33°
"Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública"
Alínea b) do artigo 49°
"Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 

espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional."
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contraordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código do Pro-
cedimento Administrativo e do Código do Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de março de 2013.
A Vereadora do Pelouro, Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira.
Data de Publicitação: 30/04/2013

EDITAL Nº 195/2013
(PROC.º nº 0958/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 
70º do Código do Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o quintal / logradouro da habitação devo-
luta localizada na Rua de Brantães, n.º 43, fregue-
sia de Sermonde, deste concelho, a proceder à lim-
peza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados 
da data de afixação do presente edital, em virtude 
do seu estado violar o disposto no artigo 33º e alí-
nea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
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bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado de VINTE DIAS, e, 
em caso de incumprimento desta notificação, e sem 
prejuízo do disposto em termos de matéria con-
traordenacional (alínea b) de Regulamento atrás 
descrito, a Câmara Municipal poderá determinar 
a posse administrativa do prédio, para efeitos de 
execução coerciva dos respetivos trabalhos de lim-
peza, ficando o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título o 
detenha, obrigado a ressarci-la dos respetivos cus-
tos, num prazo de 60 dias após a comunicação do 
montante correspondente da operação realizada. A 
falta de pagamento neste prazo dá lugar à cobran-
ça de dívida através de processo de execução fiscal, 
nos termos do Código do Procedimento Administra-
tivo e do Código do Processo Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 05 de abril de 2013.
A Vereadora do Pelouro, Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira.
Data de Publicitação: 30/04/2013

EDITAL Nº 196/2013
(PROC.º Nº 0961/2012- DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho n° 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n°1 do 
artigo 70° do Código de Procedimento Adminis-
trativo que fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a),- usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno sito na Rua Capi-
tão Salgueiro Maio, entre os n.ºs 27 e 61, freguesia 
de Arcozelo, deste concelho, a proceder à limpeza 
do mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da 

data de afixação do presente edital, em virtude do 
seu estado violar o disposto no artigo 33° e alínea 
b) do artigo 49° do Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33°
"Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública"
Alínea b) do artigo 49°.
"Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional."
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contraordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 04 de março de 2013.
A Vereadora do Pelouro, Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira.
Data de Publicitação: 30/04/2013

EDITAL Nº 197/2013
(PROC.º Nº 1082/2012 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho n° 71 de 06/11/2009.
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FAZ SABER nos termos da alínea d) do n° 1 do 
artigo 70° do Código do Procedimento Adminis-
trativo que fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o lote de terreno localizado 
a poente e contíguo ao n.º 126 da Rua da Negreira, 
freguesia de Serzedo, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33° 
e alínea b) do artigo 49° do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33°
"Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública"
Alínea b) do artigo 49°
"Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional."
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contraordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código do Pro-
cedimento Administrativo e do Código do Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consulado na Divisão Municipal de Higiene Pública e 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de março de 2013.
A Vereadora do Pelouro, Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira.
Data de Publicitação: 30/04/2013

EDITAL Nº 198/2013
(PROC.º n° 1139/2012- DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n° 1 do artigo 
70° do Código do Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno localizado na Rua das Grades 
Verdes, junto ao n.º 423, freguesia de Arcozelo, 
deste concelho, a proceder à gestão de combustí-
vel, relativos aos estratos arbustivo e subarbusti-
vo, no prazo de VINTE DIAS, contados da data de 
afixação do presente edital, em virtude do referido 
terreno não cumprir os respetivos critérios de ges-
tão de combustível definidos no Anexo do Decreto-
-Lei n° 124/2006 de 28 de junho, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n° 17/2009 de 14 de 
janeiro, estando consequentemente em incumpri-
mento do disposto no n° 2 do artigo 15° do mesmo 
diploma legal, constituindo assim risco de incêndio 
e perigo para pessoas e bens.
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.° do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06.
"Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham terre-
nos confinantes a edificações, designadamente ha-
bitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações ou instalações, medida a par-
tir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante".
Consistem os respetivos trabalhos no corte do ma-
terial vegetal numa faixa de 50 metros relativamen-
te à alvenaria exterior das edificações confinantes, 
não podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações 
de substâncias combustíveis, como lenha, madeira 
ou sobrantes vegetais, bem como outras substân-
cias altamente inflamáveis.
Decorrido o período estipulado no parágrafo ante-
rior, e, em caso de incumprimento desta notifica-
ção, a Câmara Municipal realizará os trabalhos de 
gestão de combustível, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno, obrigado a res-
sarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias após a comunicação do montante correspon-
dente da operação realizada. A falta de pagamento 
neste prazo dá lugar à cobrança de dívida através 
de processo de execução fiscal, nos termos do Có-
digo do Procedimento Administrativo e do Código 
do Processo Tributário (Artigo 21° do Decreto-Lei 
n° 124/2006 de 28 de junho).
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A infração ao disposto no n° 2 do artigo 15° do 
Decreto-Lei n° 124/2006 de 28 de junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo n° 1 do artigo 
38° do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00 € a 5.000,00 €, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00 € a 60.000,00 €, no 
caso de pessoas coletivas.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de março de 2013.
A Vereadora do Pelouro, Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira.
Data de Publicitação: 30/04/2013

EDITAL Nº 199/2013
(PROC.° N° 1204/2012 -DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas-competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho n° 71 de 06/11/2009
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n° 1 do ar-
tigo 70° do Código do Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efe-
tuada pelos Serviços de Higiene Pública da Dire-
ção Municipal da Presidência e da Sustentabilidade 
Ambiental, que tendo-se constatado que o terreno 
que confronta a poente com a Av. da República e 
a nascente com a Av. Sacadura Cabral (a norte do 
n.º 3054), freguesia de Arcozelo, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo foco de insalubridade local e 
perigo para a saúde pública, violando o disposto no 
artigo 33° e alínea b) do artigo 49° do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, 
sendo que a infração ao aí disposto, constitui contra 
ordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo33°
"Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública"
Alínea b) do artigo 49°
"Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.”
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-

nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100° e n° 1 do 
artigo 101° do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 07 de março de 2013.
A Vereadora do Pelouro, Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira.
Data de Publicitação: 30/04/2013

EDITAL Nº 200/2013
(PROC.º N° 0449/2003 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exm°. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho n° 71 de 06/11/2009 .
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n° 1 do ar-
tigo 70° do Código do Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efe-
tuada pelos Serviços de Higiene Pública da Dire-
ção Municipal da Presidência e da Sustentabilidade 
Ambiental, que tendo-se constatado que o terreno 
localizado na Rua de Passos, traseiras do n.° 903, 
freguesia de Serzedo, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo risco de incêndio e perigo para pesso-
as e bens, violando o disposto no artigo 33° e alí-
nea b) do aríigo 49° do Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que a 
infração ao aí disposto, constitui contra ordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33°
"Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública"
Alínea b) do artigo 49°
"Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, siivados, sebes ou resíduos de qualquer 
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éspécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máxirno de cinco vezes o salário 
mínimo nacional."'
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art° 100° e n° 1 do 
artigo 101° do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 07 de março de 2013.
A Vereadora do Pelouro, Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira.
Data de Publicitação: 30/04/2013

EDITAL Nº 201/2013
VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, VE-
READORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA 
DE GAIA no uso das competências delegadas pelo 
Exmº Senhor Presidente da Câmara através do des-
pacho n° 39/PCM/2011 de 28 de Junho de 2011.
TORNA PÚBLICO que, a próxima Reunião Pública 
vai ter lugar no dia 22 de Maio de 2013, quarta-
-feira, pelas 17,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.° do Regimento 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprova-
do em reunião de 6 de Novembro de 2009, os Mu-
nícipes interessados em intervir no período aberto 
ao público, devem inscrever-se na receção da Câ-
mara até às 17 horas da quinta-feira imediatamen-
te anterior à reunião pública agendada para aquele 
dia 22 05 2013.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 29 de abril de 2013.
A vereadora, Veneranda Carneiro.
Data de Publicitação: 30/04/2013

EDITAL Nº 202/2013
VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, VE-
READORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR DESPA-
CHO Nº. 39/PCM/2011, DE 28 DE JUNHO, 
FAZ SABER que nos termos do art.º 91º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, se faz publicidade à 

Ata nº 07 respeitante à Reunião Pública realizada 
no dia 27 de março de 2013, aprovada nos termos 
do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 3 do art.º 
92º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na reda-
ção dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
bem como do nº. 1 do art.º 11º do Regimento des-
ta Câmara Municipal, aprovado pelo Executivo em 
sua reunião de 2009/11/06.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 29 de Abril de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro.
Data de Publicitação: 30/04/2013

EDITAL Nº 209/2013
VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, VE-
READORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR DESPA-
CHO Nº. 39/PCM/2011, DE 28 DE JUNHO, 
FAZ SABER que nos termos do art.º 91º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, se faz publicidade à 
Minuta da Ata nº 10 respeitante à Reunião Pública 
realizada no dia 24 de abril de 2013, aprovada nos 
termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 3 
do art.º 92º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, 
na redação dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
janeiro, bem como do nº. 1 do art.º 11º do Regi-
mento desta Câmara Municipal, aprovado pelo Exe-
cutivo em sua reunião de 2009/11/06.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 29 de Abril de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro.
Data de Publicitação: 29/04/2013
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